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*

ΤΟΥ

ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ

Οί λίγες-σε σύγκριση με άλλες περιοχες της ύπαρχίας του 'Ιλ
λυρικουΙ-παλαιοχριστιανικες

βασιλικες

που

έπισημάνθηκαν

στό

χωρο της Δυτικης Στερεαξ έξακολουθουν να παραμένουν και τα λι
γότερο γνωστα μνημεία στό σύνολο των οίκοδομημάτων της έκκλη
σιαστικης άρχιτεκτονικης αυτου του χώρου, μόλο πού, χάρη στις
έπιστημονικες

δραστηριότητες

έλλήνων-κυρίως-αρχαιολόγων,

ή

ερευνα προχώρησε κατα τήν τελευταία είκοσαετία στήν αποκάλυψη
η στήν αναγνωριστική διερεύνηση όρισμένων βασιλικων.

Τό γεωγραφικό περιβάλλον της Δυτικης Στερεας (βλ. χάρτη)
ευνοουσε τή συσπείρωση του πληθυσμου στις παλιές του κοιτίδες
και τή συνέχιση του παραδοσιακου τρόπου ζωης και μετ α τις ίστορι
κες περιπέτειες πού συνόδευαν τις προσπάθειες των Ρωμαίων κατα-

*Ή

εργασία αυτή άνακοινώθηκε

(29-9-80)

στό

100

Διεθνές Συνέδριο Χρι

στιανικης Άρχαιολογίας πού εγινε στή Θεσσαλονίκη (άπό

4

'Οκτωβρίου

28

Σεπτεμβρίου

εως

1980).

1. Για τό ανατολικό 'Ιλλυρικό βλ. D. Ι. PALLAS, «ΙΊIIΥrίcum Oriental' ΑΡerιγu
historique. La problematique de son archeolog:ic chretienne», ΘεολΟΥ(α 51 (1980)
62-76. Βλ. καΙ. Γ. Ι. ΘεΟΧΛΡ/ΔΟΥ, ΊσΤΟQ{α τη ΜακεδΟΙ Ι {(1.ς κατά τούς ΜΑuοvς Χρό
νους (285-1354), ΘεσσαλονΙκη 1980,σ. 40-59 καΙ 91-] 25, οπου καΙ σχετική βιβλιο
γραφία.

2.

Βλ. Π. Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ,

τικω>, ΠΑΕ

1972,

σ.

109,

σημ.

3.

«Άνασκαφη

βασιλικης Άγίας Σοφίας Μύ

Πρβλ. τοΟ Τδιου, Ή εκκλησιαστικη αρχιτεκτονι

κη εΙς την δυτικήν Στερεαν Έλλάδα καΙ την 11Ηπειρον από τού τέλους τού ζ' μέ
χρι τοϋ τέλους τοϋ ι' αιωνος, ΘεσσαλονΙκη

1975,

σ.

207,

σημ.

1.

Ιστό έξης ή πα

ραπομπή: Π. Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, 'Αρχιτεκτονική]. 'Ο συνάδελφος κ. Δ. Κωνστάν

τιος, δπως με πληροφόρησε

δ Τδιος, επισήμανε παλαιοχριστιανικη

φάση στό

ναό της Παναξιώτισσας στη Γαυρολίμνη. Ό κ. Κωνστάντιος πρόκειται να δημο
σιεύσει σχετικό μεΜτημα.
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κτητων για τόν εκρωμαϊσμό της περιοχης3. Ή Αιτωλία και Άκαρ
νανία, ενταγμένη στό νέο διοικητικό σχημα της επαrχίας Mαϊcεδo"

νίαςd, εΤχε τιι δυνατότητα να αναπτύξει αυτόνομα την άγροτικι; της
οΙκονομία, ενω παράλληλα Ι1ταν ευνοημένη άπό τι) θέση της άνάμεσα
σέ δυό μεγάλα κέντρα που δέχτηκαν νωρίς τό Χριστιανισμό (Νικό
πολη 5, Ναύπακτο6 ), για να μη μείνει άμέτοχη στίς ίδεολογικές ζυ
μώσεις και μεταλλαγές της εποχης.

Πρώιμα χριστιανικα μνημεια δεν i'jλθαν σε φως από τllν περιοχή,
τίποτα Όμως δεν αποκλείει την ϋπαρξι; τους ανάμεσα στον

40-60

αΙ 7 •

Άνεξάρτητα επίσης από τον &.ριθμό των όψιμοτέρων μνημείων που

μας εΤναι σιΊμερα γνωστά μποροΟμε νά δποθέσουμε στι άναπτύχτηκε.
κυρίως κατά τόν
στό χώρο.

'Ii

μ.χ. αΙ, μεγαλύτερη ναοδομική δραστηριότητα

60

ύπόθεση μπορεΤ να ενισχυθεί καΙ άπό τ11ν εξέταση

t(J)v

προβλημάτων πού θέτει με την παρουσία της μιά όμάδα μνημείων τά
όποία φαίνεται στι γνώρισαν κάποια παράλληλη διαχρονικά πορεία
άπό την παλαιοχριστιανιΚΊ) περίοδο ό.'Jς τις μέρες μας. Ή όμάδα αότη
τ&ν μνημείων. που κάπως σύντομα θά μας απασχολι;σει, παρουσιά
ζει ξεχωριστό ενδιαφέρον, τόσο γιατί τα ίδια τα μνημεία κρύβουν μιά

πολυποίκιλη προβληματική, εΙδικότερα στα θέματα ΊCαθOρισμoO των
διαδοχικ&ν φάσεών τους, σσο και γιά τό γεγονός στι fι θέση τους πλάι

σε παρακμασμένους

3.

Βλ. Ρ. CAnANES, «Δυτική Έλλάς», ΊστορΕα τού 'Ελληνικού ΥΕθlιους, τόμο

Στ', 'Αθήνα

4.

άρχαιότερους οΙκισμου ς8 μπορεί να προσφέρει

1976,

σ.

188-189.

Θ. ΣΑΡΙΚΑΚΗ, «Συμβολή είς ηΊν Ιστορίαν της Ήπείρου κατα τους ρωμαϊ·

κους χρόνους», 'Ελληνικα

5.

19(1966) 213-215.

Γιά .,Ίν ΙστορΙα της Νικοπόλεως στους πρώτους χριστιανικούς αΙιϊ1νες

βλ. Π. ΦΟΥΡ'ΙΙ.'Β, «Μ'I1<ρά συμβολή εΙς τήν Ήπειρωτιl(ήν {στορΙαν: Νικόπολις
Πρέβεζα», ΉΠΒιeωτικα Χροιιι.κά

3(1928) 117K.A.

Γιό. τη μητρόπολη Νικοπόλεως

βλ. τι) σχeτΙKΙ) βιβλιογραφία στό βιβλίο το\) Ι. Β. ANAΣ:rAΣ10Y, «Βιβλιογραφία

τ(δν επισκοπικ(δν καταλόγων τοΟ πατριαρχεΙοl> της Κο>νσταντινουπόλεως 'ΚαΙ τi'!ς
ΈκκλησΙας τ~ς Έλλάδος», Έπιστ. ΈΠ6Τ. Θεολ. Σχολής HlJJI6J-etar. ΘεσσαλοιιΙ
κης, τόμο

6.

22,

παράρτημα

25,

Θεσσαλονίκη

1979,

σ.

275-276.

Για την έπισκοπη και άργότερα μητρόπολη Ναυπάκτου βλ. ΓΕΡ. ΚΟΝΙ

ΔΑΡΗ, <<Πότε παΡ1iκμασε καΙ έξέλιπε 1<α! έκκλησιαστικ6:\ς ώς μητρόπολις η Νικό
πολις 1<αΙ άνεδεΙχθη

li

Σ1JΙΙΒδρΙοv, Β', ΆθϊΊναι
τοΟ

Ναόπακτος;», Πεπραγμένα Θ Διεθνούς Βυζαντινολογικού

Ι

1956,

σ.

1. Β. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, δ.π., σ.
7. Ό Χριστιανισμός εΙχε

150-205.
264-265.

Βλ. επίσης βιβλιογραφικα στο βιβλίο

διαδοΟεί στΙς άρχές το\} 40υ αΙώνα χαί aτή Δι>

ΤιΊcη Στερεά μέ όρμηΤ11ΡΙΟ τήν έπισκοπι)

αυπάκτοι> (βλ. Α. HARNACK, Mission
IInd Ausbreitung des Cltristentums ίη den ersten drei ]al1rhuderI ,τόμ. σ, Leipzig
~1906, σ. 786 σημ. 5) ό.λλά καΙ τή Νιll:όπολη (δ.π., σ. 624,791,818).
8. ΑΙτο>λl1<ή ΧαλκΙδα, Καλ"δώνα, Πλε"ρώνα, Παιάνιον, Βουκάτιον, βλ.

ΠΛΛAIOXPI~TIANII{EΣ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ ΣΤΗ Δη'. ΣΤΕΡΕΑ
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πο λλα σηΊ μελέτη τής παλαιοχριστιανικής Ιστορικής χωρογραφίας

τfjς Δυτικής Στερεας. Στην προσπάθεια ώστόσο για μια πρώτη προσέγ

γιση του συνόλου τών προβλημάτων που συνδέονται με τα μνημεια
δεν πρέπει να παραβλέπονται οΙ πολλες και ποικίλες δυσκολίες, ι
διαίτερα μάλιστα αταν οΙ παρατηρήσεις άφορουν σε μνημεια που βρί
σκονται στα στάδιο τής προανασκαφικής ερευνας.
Δυα βασιλικές, τής Άγ. Τριάδος Κάτω Βασιλικής και του Άγ.
'Ιωάννου κοντα στη Γουριά, μόλο που τα αρχαιολογικα δεδομένα τους
είναι λιγοστά, περιλαμβάνονται σ' αΌτη τη διαπραγμάτευση, γιατι
παραμένουν ίσως τα πια αγνοημένα παλαιοχριστιανικα μνημεια τής

ΑΙτωλοακαρνανίας. Ή παρουσίαση γίνεται σε σχέση με ηΊ l'εωγρα
φικη9 θέση τών μνημείων κι σχι με κατάταξη χρονολογική.

1.

Ή Βασιλικη

Άγ.

Τριάδος

στο χωριο Κάτω Βασιλικη

τής

Βαράσοβας

Κοντα στη Βαράσοβα, στα λόφο Άγία Τριάδα του χωριου Κάτω
Βασιλική, ένα σημαντικα μνημειο και ό χώρος γύρω του παρουσιά

ζει Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την έρευνα. τα δρατα αρχαιολογικα δε
δομένα ένας Ισοπεδωμένου σχεδόν κτηρίου στην κορυφη του λόφου
περιορίζονται

στα νοτιοανατολικό

μέρος του' πρόκειται

για τα αναφερόμενα ερείπια παλαιοχριστιανικής

ασφαλώς

βασιλικής του λο

φίσκου «Άγία Σωτήρα» από τόν ΕΌθ. Μαστροκώστα, τοποθεσία που
δ έλληνας αρχαιολόγος ταυτίζει με την ΌμηριΚ'η

κίδα ΙΟ • Όρισμένα συμπληρωματικα
Κ. Δ. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ,

'11 Άρχαία

«αγχίαλο» Χαλ

στοιχεια που ξεκαθαρίζουν κά-

ΑΙτωλία' ίστορικογεωγραφικη μελέτη μετά χαρ

τών καΙ εΙκόνων, Άθηναι

1939, σ. 38-40,30-32,37-38,103-104, 93-94. Πρβλ. ERNST
ΚIRSTEN, «Bericht ίίber eine Reise ίη Aetolien und Akarnanien», ArchiiologischeI'
Anzeiger 1941, στ. 101, 112-119. REIJJ, 2(1899), στ. 2089' RE Χ, 2(1919), στ. 17631766' REXXI, 1(1951), στ. 239-268' RE XVJJI, 2(1942), στ. 2363-2374' RE ΠΙ, 1
(1897) στ. 994.
9. Γιά ηΊ γεωγραφική κατάσταση της πεΡιοΧιϊς βλ. Α. PHlLIPPSON, Die
griechischen Landschaften, π/π. Das westliclle Mittelgriechenland und die westgriechischen Inselll, [Nebst einem Anhang: Beίtriige zur historischen Landeskunde...
νοη Ε. Kirsten], hrsg. νοη Ε. Kirsten, Frankfurt/Main 1958, σ. 324-417.
]0. Βλ. ΕΥΘ. ΜΑεΤΡΟΚΩΣτΑ, ΑΔ J6, 1960, Χρονικά, σ. 196: «ΈπΙ του περιβαλ
λομένου διά τεΙχους Ιστορικών χρ611ων παρά το xwefov Κάτω Βασιλική λoφlσκoυ
ΆγΙα Σωτιίρα (πΙν. 166α), ένθα τοποθετείταιή 6μηeικt) «dγχLαλος» ΧαλκΙς (Β640),
dν8ΙJρiΟησαν λεπΙδες ιJψιανoϋ. >ΕπΙ Tijr; κοeυφης τοϋ λοφlσκου σωζoντα~ τά
etιlπια τής άιΡίδος του leeoii (εΙς 1iVIor; 1 μ. πάκο 1,92 μ.) μετά τμιΙματος 5 μέταωl',

e-
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πως την προανασκαφικη είκόνα του μνημείου είναι επιβεβλημένο

να παρατεθουν, καθως ως τώρα δεν εγινε καμια προσπάθεια για τΊ1ν
αποκάλυψή του.

τα διατηρημένα ύπολείμματα από τό κτήριο μαρτυρουν δτι ε

χουμε μπροστά μας μια τρίκλιτη βασιλΙΚΙ1 κλασικου τύπου με ευρεία
την κατα πλάτος διάσταση (σχέδ.

1). Άπό τη βασιλικη σώζεται μόνο
ενα τμΊ'ίμα του νότιου τοίχου σε χαμηλό ϋψος (0,40 μ.) και μεγαλύτερο
μηκος

(4

περίπου μ.) καθως και ή ΒΑ γωνία του ναου που μας παρέχει

τη διάσταση του πλάτους του μνημείου. Ή ΒΑ γωνία του κτηρίου
πάτησε γερα στό φυσικό βράχο και διατηρε'ί σε μηκος

2,5

περίπου μ.

ενα τμημα από τό βόρειο το'ίχο καθως επίσης κι ενα τμημα από τόν
ανατολικό στό μηκος του ένός περίπου μ. Οί το'ίχοι αυτοι τέμνονται

κάθετα μεταξύ τους, δπως γίνεται και στη ΝΑ γωνία, ενδειξη δτι ό
ναός είχε στην κάτοψη σχημα ορθογωνίου παραλληλογράμμου.

Ό

βόρειος το'ίχος χάνεται πρός Δ στό εδαφος, ενω ό ανατολικός διακό
πτεται ανάμεσα στη ΒΑ γωνία και στό σημειο συναντήσεώς του με

την ήμικυκλικη

άψίδα του Ίερου. Άντίθετα τό τμημα της τοιχοδο

μίας από την άψίδα του Ίερου ως τη ΝΑ γωνία του ναου (είκ.

γράφεται στό εδαφος η εξέχει μερικα έκ. του μέτρου

3)

δια

(20-40 έκ.) και

παρουσιάζει συνοχη με τό νότιο το'ίχο, δπως διακρίνεται καθαρα
στη γωνία συναντήσεώς τους πάνω στην όποία σήμερα είναι χτισμέ

νο σύγχρονο εικόνισμα (εΙκ.

3).

Ή διαη;ρηση των δύο γωνιων του

κτηρίου μας παρέχει τό πλάτος του που φτάνει εξωτερικα τά

18,80 μ.

Τό παλαιοχριστιανικό οικοδόμημα είχε ευθε'ίς τους ανατολικους

τοίχους των πλαγίων κλιτων, ενω τό κεντρικό απέληγε σε μεγάλη
ήμικυκλικη άψίδα (εΙκ.

1), που παρουσιάζει και τό μεγαλύτερο εν

διαφέρον. Τό μεγάλο πάχος της τοιχοποιίας

(1,90

μ.) προδίδει τις ε

πεμβάσεις που εγιναν αργότερα στην παλαιοχριστιανικη μορφή της.

Διακρίνεται καθαρα ενας εξωτερικός ήμικυκλικός τοιχος που ανήκει
στό αρχικό κτήριο, ενω στό εσωτερικό επενδύει τόν ήμικύλινδρο μιαν
αλλη τοιχοποιία, κατασκευασμένη

προχειρότερα

με

άπλη

σύνδε

ση φαιολίθων και χωρις συνδετικό κονίαμα. Ό εξωτερικός τοίχος
είναι καμωμένος με ασβεστοκονίαμα, φαιους λίθους και τετράγωνες

πλίνθους (μια που διατηρειται στην επιφάνεια της τοιχοδομίας εχει
διαστάσεις Ο,30ΧΟ,30 και πάχος

2,5

έκ.). Τό πάχος του εσωτερικου

τοίχου, ενω στό μέτωπο που σχηματίζεται πάνω στη χορδη του ήμιτών τοίχων τών μακρών πλευρών παλαιοχριστιανΙΚ1ίς
περίπου).

βασιλικής (πλάτ'-

16 μ.

ΠΑΛΑΙΟΧΡ1ΣΤ1ΑΝ1ΚΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΥ'Τ. ΣΤΕΡΕΑ

κυκλίου της παλαιοχριστιανικης άψίδας είναι
κέντρο στα

0,35-0,40

1,40
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μ., μειώνεται στό

μ. Τό ϋψος διατηρήσεως του τοίχου της αψίδας

φτάνει εσωτερικά στό ενα μέτρο, ενώ εξωτερικα κυμαίνεται από

0,200,60 μ. Τι;ν ά,νΤΟΧ1; ηΙς τοιχοποιίας η1ς άψί u., του ΊεροlJ πού Ι1ταν
θεμελιωμένη σέ φυσικό βράχο ενίσχυσαν τρεΤς ά,ντηρίδες (είκ:. 2)
πού τά ίχνη Τf1ς διαμόρφωσής το ς ξεχωρίζουν σέ μικρό μηκος (0,400,60 μ.) και στό πλάτος της κ:ανονικ!1ς τοιχ δομίας τοΟ κτηρίου (0,70
μ.).

Στό χώρο του κυρίως ναου διαγράφονται μόνο οί αξονες τών

«στηλοβατών» κάτω από τους σωρους τών χωμάτων καί τών λίθων.

Ή έπiχωση και ή αύξομείωση των ογκων

ii

των κοιλωμάτων (φαί

νεται στι στό χώρο προ του ΙεροΟ Βήματος καΙ στό κεντρικό κλίτος

έγινε παλιότερα

λαΘρανασκαφι;)

κολούθηση του σχεδίου. Τ

έμποδίζουν η;ν περαιτέρω

παρα

γεγονός δμως δτι τό εδαφος προς τά δυ

τικα παρουσιάζεται πιό δμαλό και ή παρουσία διαφόρων ύπολειμ
μάτων οικοδομικου

ύλικου

11

τοίχων παροτρύνουν

στό να ύποθέσει

κανείς οτι ό ναός όλοκληρώνει κάτω από η']ν επίχωση πρός τα δυτικα

τό σχέδιό του. Δεν αποκλείεται επίσης ή σύνδεσή του μ' ενα κτιριακό,
συΎκρότημα πού θα γέμιζε τόν εκτεταμένο-σ' αυτό ειδικα τό μέρος
επίπεδο

χώρο.

Στήν τυπολογία της βασιλικης της Βαράσοβας οα μπορουσε κα
νείς να παρατηρήσει ΟΤΙ ώς πρός τήν κανονικότητα τών γωνιών του

κτηρίου, τίς ευθειες απολήξεις τών πλαγίων κλιτών πρός Α καί τη μορ
φη της αψίδαι; με τΙς συμφυεις Cι.ντηρίδες τό μνημείο μπορει να τοπο

θετηθει πλάι σε ανάλογα παραδείγματα βασιλικών από τήν ίδια πε
ριοχή, δπως είναι ή βασιλική του Άγ. Γεωργίου κοντα στό Ευηνοχώ

ρι ΙΙ , της Φοινικιας κοντα στό ΜεσολόΎγι 12 , του Άγ. 'Ιωάννου κοντα
στή

Γουρια της Παραχελωίτιδ ας 13, της Κοιμήσεως

της Θεοτόκου

l

στήν Παραβόλα 4, ή βασιλική της Μεγάλης χώ ρας 15 και κατεπέκταση
ή βασιλική Α του Δρυμου της περιοχης της Βδνιτσας16, ή βασιλικη Α

της νησίδας Κέφαλος του Άμβρακικου

17

καί αυτης της Νικοπόλ εως 18.

11. Βλ. παρακάτω, σ. 436.
12. Φ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΔ 29, 1973-74, XΡO~ΙKά, σ. 527-530 και σχέδ. 4 της
σ.528.

13. Βλ. παρακάτω, σ. 449.
14. Βλ. παρακάτω, σ. 453.
15. Βλ. παρακάτω, σ. 450.
16. Βλ. ΒΥΘ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ, ΑΑΑ, 1V, 1972, σ. 192.
17. Βλ. ΧΑΡ. ΜΠΑΡΛΑ, «Άνασκαφη Κεφάλου Άμβρακικου», ΠΑΕ 1965,
78-94' ΠΑΕ 1966, σ. 95-102' ΠΑΕ 1967, σ. 28-32' ΠΑΕ 1968, σ. 16-21.
18. Βασιλικη Β: D. Ι. PALLAS, Bpiros, RbK, ΙΙ, 218, Abb. 3.

σ.
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Έπομένως

μπορεί να χρονολογηθεί γενικότερα

σΤΙ1ν ιδια έποχιι

(τέλη 50υ-α' μισό 60υ αι) που χρονολογουνται αυτα τα μνημεία.
Άπό κατασκευασΤΙΚΙ1 αποψη στιιν τοιχοδομία χρησιμοποιουν
ται αργοί λίθοι ελάχιστα κατεργασμένοι καί αφθονο ισχυρό ασβε
στοκονίαμα με παρεμβολη

στρώσεων από τετράγωνες

πλίνθους (ά

ψίδα), σπως συμβαίνει σε ανάλογα παλαιοχριστιανικα οίκοδομήματα
της περιοχη ς 19.

Ή διαμόρφωση της άψίδας στό εσωτερικό του κυλίνδρου μαρτυ
ρεί στι μετα τ11ν ερείπωση του αρχικου κτίσματος ανοικοδομήθηκε
μικρότερος ναός περιορισμένος ισως στό μέσο κλίτος. Μικρη σκα
φικη ερευνα θα εδειχνε τό μηκος του ναου.

Άκόμη μια παρατήρηση: δ χώρος στόν όποίο βρίσκεται τό μνη
μείο ήταν οχυρωμένος. Τό τείχος φαίνεται στι συντηρήθηκε και στα
βυζαντινα χρόνια. ΠoΛU κοντα και πρός τό ΝΑ μέρος της βασιλικης
ενα κομμάτι

συμπαγους

τοιχοποιίας

διαμορφώνει

καμαροειδ11

κα

τασκευη καί δεν αποκλείεται κάτω από την τοιχοποιία να κρύβεται

κάποιος παλαιοχριστιανικός τάφος, αν τό ογκώδες αρχιτεκτονικό κα
τασκεύασμα δεν εΙναι άπλώς ενα κομμάτι πεσμένο από τό υπερκείμε
νο παλαιοχριστιανικό τείχος. Ή ανασκαφΙΚΙ1 ερευνα θα μπορουσε
να διαλευκάνει τό πρόβλημα. Πρέπει άκόμη να τονιστεί στι χρειά
ζεται να ερευνηθεί δλόκληρος δ χώρος του λόφου, να παρακολου
θηθει ή οχύρωσή του καί να διαπιστωθει ή εκταση της παλαιοχρι
στιανικης αρχιτεκτονικης που αναπτύχθηκε πάνω του.

2.

Ή βασιλικη του Άγ. Γεωργ{ου κοντα στο Ευηνοχώρι

Ή κατάσταση της βασιλικης του Άγ. Γεωργίου που βρίσκεται

νοτιότερα άπό τό όμώνυμο χωριό κοντα στόν Εύηνο παρουσιάζει
πιό σύνθετα προβλήματα. τα βασικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει
ή ερευνα αξιολογώντας

τα υπάρχοντα

στοιχεία

μπορεί να συνοψι

στουν α) σΤΙ1ν άποκατάσταση του σχεδίου της κάτοψης του παλαιο

χριστιανικου

ναου καί β) στην παρακολούθηση

τών διαφόρων οί

κοδομικών φάσεων του κτηρίου άπό την παλαιοχριστιανικη

έποχη

ως τις μέρες μας. την ϋπαρξη του δεύτερου προβλήματος καί τίς δυ-

21, 1966, Β2, σ. 267' Π. Λ'
28, 1973, Χρονικά, σ. 397' Ν. ΖΙΑ, ΑΔ 29, 1973-74, Χρονικά,
σ. 543 και σχέδ. 1, 2), Άγίου Γεωργίου Εύηνοχωρίου (Π. Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΔ
22,1967, Χρονικά, σ. 325-327, πίν. 234α), βασιλικη της Παραβόλας (βλ. εΙκ. 14
έδ&), βασιλικη Α νησίδας Κεφάλου (ΧΑΡ. ΜΠΑΡΛΑ, ΠΑΕ 1965, πίν. 97β).
19.

Βασιλιια1 της Ναυπάκτου (Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗ, ΑΔ

ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΔ
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σκολίες για η) λύση του έπισiΊμανε από παλιότερα δ καθηγ. Π. Λ.
Βοκοτόπουλος, ό όποιος περιέγραψε σύντομα τό μνημειο και παρέ
θεσε κάτοψη και μια κατα μηκος τομή του 2Ο • Τό πρωτο ερώτημα προ
κύπτει από τη σύγκριση των πραγματιστικων δεδομένων του μνημείου
καΙ των δημοσιευμένων σχεδίων το\) ναου.

Ή αρχικη τρίκλιτη βασιλικη εχει σε κάτοψη σχημα επιμήκους

όρθογωνίου.

Τό κεντρικό

(χορδης

μ. και βέλους

4,30

κλίτος

2,30

απολήγει

σε ήμικυκλικη

άψίδα

μ.). Ή διαίρεση των κλιτων έπιτυγχα

νόταν με συνεχεις τοίχους διάτρητους από τοξωτα ανοίγματα2Ι • τρία
διακρίνονται ακόμη ση) νότια δψη του δρθιου μνημείου, ενω στη
βόρεια δψη διαγράφεται, έκτός των αντιστοίχων τριων, τμημα ένός
τέταρτου κοντα στη ΒΔ γωνία το\) σημ. ναου. Στό νότιο τοιχο τό πρωτο
ανοιγμα από τα ανατολικα είναι τειχισμένο, δπως καΙ τό αντίστοιχο
βόρειο: και τα δύο εχουν τις 'ίδιες διαστάσεις
δαφος εξωτερικα και

0,90

(1.80

μ. ϋψος από τό ε

μ. πλάτος). Οί σταθμοΙ ώστόσο των ανοιγ

μάτων εκκινουν από την παλαιοχριστιανικη τοιχοδομία του κτηρίου

που διατηρειται στα κατώτερα τμήματα22 • Τειχισμένα ως τό ϋψος
της ποδιας των μεταγενεστέρων τοξωτων παραθύρων (που εχουν δια

στάσεις Ι ,48ΧΟ,80 μ.) είναι και τα δυό μεγάλα ίσοϋψη και ίσοπλατη
(2,60Χ1,25 μ.) τοξωτα ανοίγματα του βόρειου τοίχου (είκ.
και τό κεντρικό ανοιγμα του νότιου (είκ.

5).

4)

καθώς

Τό τελευταιο, που βρί;.

σκεται πρός τό δυτικό τμήμα του νότιου τοίχου, χρησιμεύει τώρα ώς
θύρα κι εχει τΙς 'ίδιες διαστάσεις με τα προηγούμενα.
Στην ακρη του δυτικου τμήματος του βόρειου τοίχου μόλις δια
γράφεται τμημα τόξου με προεξέχον (εξωτερικό) επίθημα ίδιας μορ

φης με τα επιθήματα που ύπάρχουν στην κορυφη των παραστάδων
του αμέσως προηγούμενου τοξωτου ανοίγματος του 'ίδιου τοίχου και

20. Γιά το μνημείο βλ. Π. Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΔ 22. 1967. Χρονικά σ. 325327' to(j ίδιου. ΑΔ 24, 1969, Χρονικά, σ. 241. πίν. 241α: D. Ι ΡΑLLΑΣ, Les monuments paιeochl'l~tiens de Grece decouverts de 1959 α 1973, Roma 1977, σ. 25-26.
Ιστό έξης: D. 1. PALLAS. Les monuments].
21. Ίδια διάταξη παρατηρείται καΙ στην Έπισκοπη Μάστρου (βλ. παρακά
τω, σ. 448). στη βασιλικη της Παραβ6λας (βλ. παρακάτω. σ. 456) καθΟΟς καί στην
πρώτη βασιλικη της Παναγίας των Βλαχερνων στην Άρτα (Π. Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ.

'Αρχιτεκτονική, σ. 24, είκ. 9). Γιά τό χωρισμό των κλιτων με:τοίχους. στους ό
ποίους ύπηρχαν άνοίγματα γιά την επικοινωνία του KBvtptKO(j με τά πλάγια κλί
τη. βλ. Π. Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ,'Αρχιτεκτονική, σ.

Les monuments, σ. 187.
22.• Αποκλείεται συνεπως

101

σημ.

2'

πρβλ.

D.

Ι.

PALLAS,

ή περίπτωση to(j χωρισμού τών κλιτών με κιονο

στοιχίες. όπως ύποθέτει ό καθηγ. Δημ. Πάλλα~

(Les mo//uments.

σ.

26).
28
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που τονίζουν τη 'γένεση τ&ν τόξων τους .•Αλλα τέσσερα τέτοια έπι
θήματα που ύπάρχουν στά μεγάλα τοξωτά. άνοίγματα (εΙκ.

ρειου τοίχου με έξέχουσα την έσωτερικη

λοξότμητη

4)

τοΟ βό

πλευρά τους

τοποθετήθηκαν σ' αύτή τή θέση ηΊν έποχη που εγινε άνακατασκευη
τ&ν τόξων (130ς αΙ)2S. Ή έπισήμανση τοΟ χαμηλοΟ τοξωτου άνοίγ
ματος στή ΒΔ γωνία τοϊ.\ κτηρίου

πο

δέν δλοκληρώνεται τό Τδιο,

άλλα. δλοκληρώνει τη σι:ινολικι) μορφη τών τοξωτών άνοιγμάτων τi'jς
βόρειας δψης

μας παρέχει διαφοροποιημένο τό σχέδιο της κάτοψης

τf'jς βασιλικi1ς. Ή διατήρηση τής άΡΧΙK~ς τοιχοδομίας χαμηλά στή
βάση καΙ τοϊ.\ βόρειου τοίχου άπό τη ΒΑ όJς τη ΒΔ 'γωνΙα τοΟ ναου
έπιβεβαιώνει τό γεγονός στι ό τρόπος διαχωρισμοϊ.\ τών κλιτ&ν δεν
αλλαξε άπό την παλαιοχριστιανικη

έποχή όJς έκεΙνη που ό ναρς ε

γινε μονόχωρος2<l.
Μιά άκόμη παρατι; ρηση άφορα στήν αντίφαση που δημιουργεί

τό ύπερβολικό, σε σχέση με τά πλάγια κλίτη, πλάτος το\) νάρθηκα

κάτοψη το\) μνημείοι:ι 25 • Ή άποκατάσταση

στή δημοσιει:ιμένη
"ου πραΥματικου

δμως

μΙ1κους τοl:! βόρειου τοίχου καΙ ή άναλογική έπιμι;

κι:ινση του νότιοι:ι μεταβάλλει τό σχέδιο της κάτοψης στό δυτικό τμή
μα τοϋ νσ.ο\)26 καΙ αποκαθιστα τΙς άναλογ{ες του, όJστε ή μορφη τi'jς

κατόψεως ποο προτείνεται στό σχέδ.

2

να φαίνε1ίαι πώς πλησιάζει

περισσότερο τήν πραγματικότητα.
Παραμένει βέβαια. αΙνιγματικη

νικοϊ.\ σι:ιγκροτήματος

liv

ύπαρχει έξάρτηση

11

σι:ινέχεια τοΟ παλαιοχριστια

πρός Δ (αίθριο, άλλα οΙκοδομήματα)
με τη χριστιανικη

βασιλικη

συγκροτήματος που βρίσκεται σε άπόσταση

23.

80 περίπου

μ. δυτικα άπό

ΤΟ ερώτημα αν τα επιθήματα άνήκουν σε άρχικη κιονοστοιχία fι τοπο

θετήθηκαν έδώ μεταγενέστερα εΙχε τεθεί άπό τόν Π. Λ. Βοκοτόπουλο (ΑΔ

Χρονικά, σ.

24.

καΙ τό

ένός κτηριακοϊ.\

22, 1967,

327).

·Οταν ό ναός Ι!γινε μονόχωρος τειχίστηκαν τά άνοίγματα καΙ τό μνημείο

περιορίστηκε στό άνατολικό μέρος τοΟ κεντρικοΟ !Cλίτοuς. Παραδείγματα τρί
κλιτων βασιλικ6)ν που δέχτηκαν μετασκεuές καΙ περιορίστηκαν στό μέσο κλίτος

παραθέτει ό Π. Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥλΟΣ, Ά!?χ,τεo/.ΤOIΙΙΚ?~ σ.

12-13 σημ. 11. Πρβλ.
50, σημ. J52.
22, 1967, Χρονικά, σ. 326, σχέδ. 1.

Δ.

Ι. Ι1ΑΛλΑ, «Ή Παναγία της ΣκριποΟς», σ.

25.
26.

Βλ.

n. Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥλΟΥ,

ΑΔ

Δέν μπορεί νά θεωρηθεί βέβαια δη ό «νάρθηκας» αι)τ~ς της μορφης ή

ταν εόρ(ιχωρος κατά τό παράδειγμα

όρισμένων tκκ:λησιGlv πο\) προ\}ποθέτοuν

«λατρεuτική πράξη σέ ΔρχαΙκή μορφή», βλ. σχετικά, ΔΗΜΗΤΡΗ Τ. ΠΑΛΛΑ «Ή Πα
ναγία η1ς ΣκριποΟς ώς μετάπλαση η1ς παλαιοχριστιαν,κης

μεσαιωνική βι>ζαντινή»,

1976) 33

καΙ σημ.

101.

'AρχιτεKΤOνικfjς σέ

ΕπεΤ'ηρΙς; Έταιeεlας ΣτερεοελλαδικωlΙ Μελετών

5 (1974-

Ή ευρuχωρΙα εΤναι φαινομενΙ1'l."ή, γιατΙ άπλοιiστατα ό ναό~

εΤχε μεγαλύτερο μηκος άπό τό σημερινό (βλ. σχέδ.

2

έδGl).
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η) θέση της βασιλικης 27. Στα ερωτήματα δμως αυτα μόνη αρμόδια

για. λύσεις απομένει ή ανασκαφlκη ερευνα.
Πριν προχωρήσουμε στό δεύτερο πρόβλημα που τέθηκε από
η)ν αρχη ώς βασικό για την ερευνα του μνημείου, πρέπει να σταθου

με για λίγο στη μορφολογία του βόρειου διατηρημένου τοίχου του
ναου. 'Εδω μπορουμε να παρατηρήσουμε δτι αμέσως πάνω από την

παλαιοχριστιανlκη τοιχοδομία του κτηρίου (α' φάση), ή όποία εΤναι
όρατη στην αψίδα του Ίερου, τους ανατολικους τοίχους του να ου καΙ

τα. κατώτατα μέρη της τοιχοδομίας των πλευρικων τοίχων, ή μορφη
της τοιχοδομίας αλλάζει' ενω στα χαμηλότερα σημε'ία παρουσιάζε
ται ώς άργολιθοδομη με πρόσμειξη πλίνθων στους αρμούς, χωρις

πειθαρχία σε κάποια διάταξη (β' φάση), πιό πάνω συστηματοποιε'ί
ται περισσότερο (γ' φάση) σε μια μορφη τοιχοδομίας-αργολιθοδομη

που διακόπτεται άπό όριζόντια και μονη

σειρα πλίνθων-που συ

ναντιέται στη μεσοβυζαντινη έποχη σε ναους της ίδιας περιοχης καΙ
πιό συγκεκριμένα στα. μνημε'ία των Δύο 'Εκκλησιων της Σταμνας

(α' μισό lOου αΙ)2Β.
την αλλαγη των οΙκοδομικων φάσεων παρατηροϋμε ακόμη και

στη διαφορετικη κατασκευη των τοξωτων πλαισίων των ανοιγμάτων,
καλύτερα στη βόρεια πλευρα (εΙκ.

6)

αλλα. και στό πρωτο (από Α) και

στό δεύτερο τόξο της νότιας. τα δύο χαμηλότερα ανατολικα διατάσ
σουν ακτινωτα τις πλίνθους και περιβάλλονται

από

βήσαλα 29 ,

ενω

στα ψηλότερα τόξα ή μορφή, πού παρουσιάζει εναλλαγη λίθων καΙ

27.

Είναι παρακινδυνευμένο

να εκφραστεί νωρΙς ή άποψη

στl το κτηριακο

συγκρότημα ποό βρίσκεται στά δυτικά τοΟ ναο\) εΙναι Βαπτιστήριο. 'Η i>πόθεση

ώστόσο δεν μπορεΤ κιιΙ ν' άποκλειστεί. Ή παρακολούθΙ1ση τιδν τοίχων ποό μένουν
άκάλυπτοι δεν έπιτρέπει, χωρΙς άνασκαφικη ερευνα, νά δοθεΤ κάποια σαφέστερη
εΙκόνα γιά τό σχέδιο καΙ τή μορφολογία το\) κτηρίου. Πάντως στό βόρειο μέρος

διακρίνονται δυό άψιδωτες κατασκευές, με χορδή

2 μ.

καί βέλος

1,20 μ.,

ποό συν

άπτοντιιι με παραλληλόγραμμους χώρους πρό,ς Ν. ΟΙ άπολήξεις τιδν τοιχων δεΙ

xvouv

δτι οί κατασκευές πρέπει νά όλοlCληρώνοuν κάπΟ'ιο σημαντικό οΙκοδόμη

μα, άν κρΙνουμε άπό τά διατηρημένα όπολεΙμματα. Ή μορφι; τής τοιχοδομίας τιδν

διδύμων άψΙδων, με τΙς γνωστές ζωνες τιδν επαλλ.ήλων σειρών πλΙνθων (ντουζέ
νια), παρουσιάζει εξαρτήσεις τόσο άπό τά ρωμαϊκά πρότυπα δσο καΙ άπό ΤI;ν τε·
χνική της παλαιοχριστιανικης τοιχοποιΙας. Ή άρμόδια όπηρεσΙα βυζαντινων Άρ

χαιοτήτων ας ελπίσουμε

στι θα προγραμματίσει κάποιο εύρύτερο άνασκαφlκό

εργο στόν εκτεταμένο χώρο γύρω από τι; βασιλικη τοΟ Άγίου Γεωργίου.

28.

Για τή μορφη αύτη της τοιχοδομίας βλ. Π. Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, 'Αρχιτε

κτονική, σ.

29.

143 καΙ πίν. 28α, 29α.

Για τη διαμόρφωση

τών τόξων με πλαίσιο

πλίνθων βλ. Π. Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, 'Αρχιτεκτονική, σ.

άπό μονιΊ σειρα καμπύλων

166 Kai

σημ.

3,4.
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ΒΑΣΙ4-Η lCΑ'l'ΣΑΡοr

πλίνΘων SΟ , προδίδει μια. διαφορετιια'] οικοδομικιι φάση στό μνημείο'
<δστε καΙ στους πλευρncoΏς ακόμη τοίχους του μνημείου μπορει κά
νείς νά δ uιφΙνει εΟκολα, έκτός από τΊιν παλαιοχριστιανικη
νεότερη, τρεϊς ακόμη οΙκοδομικές

καΙ τΊιν

φάσεις βυζαντινών χρόνων.

Άλλα μεγαλι)τερη συμβολ11 κατα τή διάκριση των οΙκοδομικων

φάσεων προσφέρει

1)

μεγάλη ήμικυλινδρικι; άψίδα (εΙκ.

τερική περίμετρός της φτάνει περίπου τά

9

7)

που

1')

έξω

μ. 'Η έξωτερικη μορφολο

γία της άψΙδας παρουσιάζει ανομοιογένεια σΤ11 ΧΡιΊση των ύλικων
καΙ διαφορες τρόπου δομιϊς σέ ευδιάκριτα τμήματα. 'Από την επιφά

νεια τοΟ εδάφους <δς τό Οψος των

3,30

μ. εχει μορφl'] ήμικυλινδρική,

αλλ' από τό σημεϊ:ο αυτό καΙ σε ϋψος ένός άκόμη μέτρου γίνεται δε

κάπλευρη: κάθε πλευρά

!txst

μηκος

0,80

μ. καΙ ή τοιχοδομία δλης αό

τi'1ς της ζώνης πλησιάζει τό πλινθοπερΙβλητο σ6στημα δομης, ξεχωρί
ζοντας εϋκολα άπό τό κατώτερο τμημα τοΟ

1) μιχυλίνδ ρου.

Το σημειο

Τi'\ς διαφορας τονίζεται ακόμη καΙ με τήν ϋπαρξη ένος όδοντωτοΟ
γε(σου 31 πού Ιχνη του σώζονται στο νότιο (σέ μηκος
βόρειο (σβ μηκος

2,75

2, 70

μ.) καΙ στο

μ.) τμημα της άψίδας <δς τό ϋψος περίπου των

πλαγίων άντηρίδων. ΟΙ τρεις άντηρΙδες διατάσσονται άκτινωτά στο

εξωτερικό της άψίδ ας 32. ΟΙ δύο άπό αυτές εξέχουν
χος τους εΤναι

0,70

μ.'

1'1

τρΙτη (μεταγενέστερη)

0,60

μ. καΙ τό πά

εΙναι έντειχισμένη

στο κέντρο καΙ οΙ διαστάσεις της διαφέρουν άπο τΙς αλλες cbς πρός
την έξοχη

30.

(0,85

μ.) καΙ ώς πρός τό πάχος

(0,85

μ.). Διαφορά παρου-

Ή τοξοδομία αυτης της μορφης εΙναι συνηθισμένη στόν

Γ. ΒΕι\ΕΝΗ, «-Ενας παλαιολ6Υειος

Πολυτεχll. Σχοι.iίς Πανεπιστ.
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«Ι (βλ.

ναός στl)ν περιοχή Δράμας», Έπιστ. 'ΔΠετ.

Θ8σσαλονΙκης

6 (1973) 96-98).

Ή έναλλαγή πωρο

λίθων (~ καΙ φαιΙΙΙν λίθων) καΙ πλινθων που διατάσσονται άνά τρείς άκτινωτά
εΙναι πoΛ.U συνηθισμένη

στήν παλαιολόγεια άρχιτεκτονΙΚ1) καΙ οΙκεία στήν πε

ριοχι) το\) Δεσποτάτου της Ήπείρου. Στά Κωνσταντινουπολιτικά καΙ μακεδονικά

μνημεΤα άπό τόν 110 κ.8. αΙώνα (βλ. Π. Λ. ΒΟΚ:ΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, 'ΑρΧΙΤ8κτονικn, σ.

188) 11

συνοχή τΙΙΙν λίθων καΙ τGιν πλίνθων εΙναι αόστηρ6τερη καΙ

11

έντυπωση

διαφορετική.

31. Γιά τά πλίνθινα όδοντωτά γείσα βλ. Π. Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, 'Αρχιτεκτονι
169 και σημ. 1,2.
32. Γιά τό στοιχείο των άντηρίδων στΙς άψίδες 8κκλησιΙΙΙν βλ. Π. Λ. Βοκο
ΤΟΠΟΥι\ΟΥ, Άρχιτεκτοvική, σ. 153 σημ. 2. Πρβλ. και D. Ι. PALLhS, Lcs fnOllli1llefIts
σ. 26 καΙ σημ. 57. Άπό τα προσαγόμενα άπό τόν Βοκοτόπουλο παραδείγματα μό
νο ή 'Επισκοπή Ευρυτανίας τοποθετείται χρονολογικά (δ.π., σ. 183) μετά τήγ πα
κή, σ.

λαιοχριστιανική περίοδο. Δέν γνωρίζουμε δμως έπακριβΙΙΙς ποιά κατάσταση ό
π1'\ρχε κάτω άπό η) βυζαντινή έ1C1Cλησία καΙ κάθε στοιχείο που θά στήριζε κάποια
όπόθεση γιά προΟπαρξη ι'ίλλου κτιιρίου στη θέση τού μνlΗιείου, άπό τό όποίο

mθανΙΙΙς έπηρεάστηκε ή Έπισκοπίι δέν εΤναι δυνατό σήμερα νά έλδΥχθεί.

ΠΑΛΑΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚF:Σ ΒΑΣΙΛΙΚF:Σ ΣΤΗ ΔΥΤ. ΣΊ'ΕΡΕΑ
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σιάζει σέ σχέση με τΙς αλλες δυό καΙ ή μορφη της τοιχο30μίας, που
διακρίνεται για την προχειρότερη κατασκευή της. Ή μεσαία αντηρίδα
γεμίζει καΙ φράζει τόν κεντρικό λοβό του τριλόβου παραθύρου, ενώ
οί όπόλοιποι φράσσονται μέ τοιχοποιία. ΚαΙ οί τρείς λοβοΙ εχουν
στό ανω μέρος τοξωτη διαμόρφωση

κτινωτά. Ή χορδ11 του τόξου είναι

μέ πλίνθους διατεταγμένους

α

1,30 μ. καΙ τό βέλος 1,05 μ. ως τό

εξωτερικό πέρας. τα τόξα εξωτερικα παρακολουθουν μονές σειρές
πλίνθων που φαίνεται να περιείχαν τις αποκομμένες τώρα οδοντώσεις

της ταινί ας 33 που τα περιέβαλε. Ή ποδια του τριλόβου παραθύρου
κρύβεται στό εδαφος, γεγονός τό όποίο μαρτυρεί (παράλληλα μέ τη
σύγκριση τών δαπέδων του ναου καΙ ηΙς στάθμης του εδάφους) τό

πόσο επιχωματωμένο είναι σήμερα τό μνημείο.
Στην ό.ψίδα ή άνομοιογένεια στη χρήση τών όλικών και ή διαφο
ρα του τρόπου δομης σε ευδιάκριτα τμήματα όδηγουν στη διαπίστωση
στι στην κατασκευη της άνατολικης πλευρας του ναου--εκτός από
την ι'φχικη φάση με την παλαιοχριστιανικη τοιχοδομία (α' φάση),
που περιλαμβάνει τις μεταξυ τών αντηρίδων καΙ τών αντηρίδων καΙ
των άνατολικών τμημάτων τών τοίχων, μέ τους όποίους συνέχεται,

επιφάνειες-άπό τό εδαφος ως τό υψος περίπου της κορυφης τών αν
τηρίδων, τό μνημείο γνώρισε:

α) κάποια

γενικότερη

άνακατασκευαστικη

μεταγενέστερη

ση, ή όποία κράτησε τό σχέδιο του παλαιοχριστιανικου

φά

μνημείου.

Άπό τη φάση αύτη διατηρουνται ελάχιστα μόνο στοιχεία στην πε

ριαχη της ποδιας του τριλόβου παραθύρου της άψίδας. "Η ίδια φάση
αναγνωρίζεται, σπως ε'ίδαμε, καΙ σε τμήματα τοιχοδομίας κυρίως στην
περιοχη τών γωνιών (ΒΑ και ΝΑ) του σωζόμενου κτηρίου καΙ μέχρι

τα σημεία τών πρώτων (τών χαμηλων) τοξωτών άνοιγμάτων.
β) Μια επισκευαστικη
τη διάδοχή

11

φάση (μετ α την παλαιοχριστιανικη

της άνακατασκευαστικη)

και

κατα η)ν όποία ανανεώθηκε

τοιχοδομία της περιοχης του τριλόβου παραθύρου, μορφοποιήθη

καν τα πλίνθινα τόξα των λοβών με την προσθήκη οδοντωτης ταινίας

και τονίστηκε εξωτερικα με τό προεξέχον οδοντωτό γείσο 34 ή γένεση
του τεταρτοσφαιρίου,

33.

στοιχεία που μας όδηγουν

στα

Για τις οδοντωτες ταινίες, που πρωτοεμφανίζονται στη Σκριπου (Ν. ΜΟΥ

ΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, «Άνασκαφη

τής βασιλικής του "Αγίου Άχιλλείου», Έπιστ. Έπετ.

Πολυτεχν. Σχολης Πανεπιστ.
ΠΟΥΛΟΥ, Άρχιτεκτονική, σ.

34.

χρονολογικα

ΘεσσαλονΕκης

169-170,

5(1971-72)311)

βλ. Π. Λ. Βοκοτο

δπου και τα σχετικα παραδείγματα.

Πρβλ. Ν. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, «Άνασκαφή της βασιλικης τοΟ Άγ. Άχιλ

λείου», σ.

312-313.

ΒΑΣΙΛΗ Ι;:λΤΣΑΓOl'

442
τέλη του 90υ η στόν

100

αιώνα. ΚαΙ ή φάση αυτη ανταποκρίνεται

στην τρίτη φάση που διαπιστώσαμε στη

μορφη

της τοιχοδομίας στη

βόρεια πλευρά τοσ μνημείου,

γ) Τέλος, μιά τέταρτη φάση πού άναγνωρΙζεται στήν πολυπλευ

ΡΙ1CΊΊ διαμόρφωση τών άνω μερών της άψίδας, μέ τό πλινθοπερΙβλητο
σ' στημα δομη ς35 καΙ ηΊν παρουσία του κυκλικου παραθύρου στό άέ
τωμα Μ

στοιχεία πού μας δδηγουν χρονολογικά

Ή παλαιοχριστιανική

στόν

11 ο

αιώνα.

συνεπώς βασιλικlΊ του Άγίου Γεωργίου

Εύηνοχωρίου, με τό τυπικό σχέδιο τ&ν μνημείων που μας εΙναι γνω

στά άπό τήν περιοχι) κι δπως τό συνανη;σαμε λίγο πιό πρΙν στή Βαρά
σοβα

φαίνεται δη έρειπώθηκε

σοΟ το\) 60υ (hς τόν

80

κατά την περίοδο μεταξύ του β' μι

αίώνα 37 , γιά νά ξαναχτιστεί άΡΥότερα (στόν

80

πιΟ. αΙ) επίσης ώς τρίΙCΛιτoς ναός στή θέση άκριβώς τοΟ παλαιο

χριστιανικ:ου.

ΑΡΥότερα-στά τέλη του 90υ

!i

στΙς άρχές τού Ι Οου

αΙ-στό μνημείο εγιναν έκτεταμένες έπισκευές πού άναγνωρίζονται
τόσο στην άψίδα τού Ίερο\) δσο καΙ ση) βόρεια πλευρά του δρθιου
κτηρίου σέ άρκ:εηΊ εκταση.

Μιά αλλη οικοδομική

φάση άναΥνωρί

ζεται ση; διαμόρφωση των ανω μερών τ/ς άψίδας τοσ Ίερου (Ι lος αΙ)
καΙ τέλος, μέσα σέ βυζαντινούς χρόνους φαίνεται 6τι άνανεώθηκαν
οΙ πλει>ρικ:ο! τοίχοι άπό τά σημεία των πρόσθετων

επιθημάτων καΙ

πάνω, δπως φανερώνουν τα. τόξα τών μεγάλων πλευΡΙΚ&Υ

35.
1Ο0υ

0.1.

άνοιγμά-

Πλινθοπερίβλητο σύστημα δομι'ίς, που διαμορφώνεται προς τα τέλη του
(ΑΝ. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ, «Παλαιοχριστιανικα και βυζαντινα μνημεία Τεγέας

Νυκλίου, ΑΒΜΕ, ΙΒ',

1973,

σ.

160),

συναντούμε στα τέλη του 1Ο0υ αΙ σηΊ Δυτικη

Στερεά, στο ναό της Παναγίας Κορακονησίας (Π. Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, 'Αρχιτε

κτονική, σ.

36.

193).

ΚαΙ ό ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ αναθεώρησε την προγενέστερη αποψή του για ηΊ

χρονολόγηση τοΟ ανατολικου αετώματος του Άγ. Γεωργίου, τοποθετώντας ηΊν
κατασκευή του «πιθανώς εΙς τον 1Ο0ν

, Αρχιτεκτονική,

σ.

σημ.

203,

2.

t\ llov

αΙώνα», βλ. Π. Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ,

Στα προσαγόμενα παραδεΙγματα κυκλικών

παρα

θύρων ας προστεθοΟν από την περιοχή της Δυτικης Στερεας εκείνο του καθολικου
της Μονης Μυρτιας (ΑΝ. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ, «Βυζαντινα μνημεία της ΑΙτωλοακαρνα
νΙας», ΑΒΜΕ, Θ',

1961,

σ.

81

εΙκ.

8)

και τό επισκευασμένο μεταγενέστερα κυκλι

κό παράθυρο του Άγ. ΓεωργΙου κοντα στό χωριό Καινούργιο της Τριχωνίδας

(βλ. παρακάτω σ.

463).

Θεωρllι άρκετά πιθανη τη σχέση της μορφης τών κυκλικών

παραθ6ρων με άνάλογες κεραμοπλαστικες διακοσμήσεις μνημείων δπως ό Άγι
ος Στέφανος η οι Άγιοι 'Ανάργυροι της Καστοριας (βλ. ΑΝ. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ, «τα

βuζαντινά μνημεΤα της Καστοριας», ΑΒΜΠ Δ',

1938,

σ.

15,

ε1κ.

7

και σ.

110

ε1κ.

77).
37.

Για τήν περΙοδο του «μεγάλου χάσματος στην έλληνιστικη παράδοση

τοΟ βυζαντινου πολιτισμου»

1·7,

βλ. Δ. Ι. ΠΑΛΛΑ,

δπου καΙ ή σχετικη βιβλιογραφΙα.

«Ή Παναγία

της Σκριποϋς», σ.

ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ ΣΤΗ Δr'Τ.
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των, εργων του 130υ αιώνα. Οί επεμβάσεις που εγιναν στα μεταβυζαν
τινα χρόνια περιόρισαν τό ναό, μειώνοντας και τό αρχι~ό του μέγε

θος, στό μέσο κλίτος, αλλοίωσαν κυρίως τα ανώτερα τμήματα των
τοίχων, χαμηλώνοντας και τό ϋψος, εξαφάνισαν τα παράθυρα του

φωταγωγου, αλλαγες που εγιναν σε βάρος τi'ίς αισθητικης του μνη
μείου με τις κακοτεχνίες και τις προσθηκες άλλων ~ατασ~ευων, ίχνη

των όποίων διακρίνονται στό Δ μέρος του Β τοίχου.

3.

Ή Έπισκσπη τής Μάστρσυ

Στό λόφο Έπισκοπή, πλάι στόν Άχελωο, ό ναός του Άγ. 'Ιω

άννου, εδρα της βεβαιωμένης από βυζαντινη πηγη επισκοπης Άχε
λώου 38 , εγινε πρόσφατα γνωστός στην ερευνα. Συνεπως τό να προβεί
κανεις σε ενδελεχέστερες

ληση.

Ό μελετητης

αναλύσεις ειναι, νομίζω, περιττη ενασχό

του μνημείου,

είδε τό κτήριο ώς έ ν ι α Ι ο

κλιτη ύπόστασή του ως τόν

καθηγ.

οικοδόμημα

αΙ
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4Ο

Π. Λ. Βοκοτόπουλος39,
που διατήρησε

την τρί

•

τα προβλήματα που εθετε με την παρουσία του στό συγκεκριμένο
χωρο της ευρύτερης περιοχης του Άχελώου ό ναός της Έπισκοπης

με απασχόλησαν ιδιαίτερα κι είχα εκφράσει από παλιότερα την άπο
ψη δτι όρισμένα

στοιχεια όδηγουν στό συμπέρασμα

δτι τό σωζό

μενο μνημειο χτίστηκε πάνω στό σχέδιο μιας παλαιοχριστιανικης

βασιλικη ς41. Άργότερα εΙδα να διατυπώνεται σύντομα, σε βιβλιοκρι
τικό σημείωμα, από τόν καθηγ.

Megaw

ή άποψη δτι ό διατηρημένος

ναός προηλθε από ανακατασκευη παλαιοχριστιανικης βασιλικη ς 42,
ενω ό καθηγ. Δ. Ι. Πάλλας θεωρει πιθανό δτι τό μνημειο μπορει να

38.

Βλ. σχετικα Β. ΚΑΤΣΑΡΟΥ, «Ζητήματα Ιστορίας ένός βυζαντινου ναου κον

τα στό Ευπαλιο Δωρίδος», Βvζαντινd

39.
40.

10(1980) 27

σημ.

47.
11-20

Βλ. Π. Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, Άρχιτεκτονική, σ.
"Ο.π., σ.

12

σημ.

11.

Πρβλ. σ.

163:

και

179-181.

«ΕΙς τl'ιν βασιλικην της Μάστρου, τl'ιν

μόνην σωζομένην μέχρι του ϋψους της στέγης, ... ».

41.

Μόλο που πέρασε τόσος καιρός ακόμη και τώρα δεν μπορώ να παραπέμ

ψω στη μελέτη μου, «Ό ναός τών Άγίων Θεοδώρων της ΑΙτωλικης Σταμνας και

ό ανεικονικός του διάκοσμος», δπου σε κάποια σημείωση γινόταν σύντομα λό
γος για τα προβλήματα αναχρονολόγησης της Έπισκοπης Μάστρου. Ή μελέ
τη αυτη είχε κατατεθει στα τέλη του

1976

στη συντακτικη έπιτροπη για την Εκ

δοση αφιερωματικου τόμου στόν, μακαρίτη πιά, καθηγ. Στ. Πελεκανίδη, αλλα ή

έκδοτικη περιπέτειά της φαίνεται δτι θα συνεχιστει.

42.

Α. Η.

S. MEGAW,

βιβλιοκρισία της διατριβης του Π. Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ,

'Αρχιτεκτονική, στό περιοδικό

Journal οι Hellellic Studies 97, 1977, σ. 238.

ηλΣΙΛΗ ΚΛΤΣΛ-ΙΌΙ'

444.
χρονολογηθεί πιθανως

«de Ja fin VIe

siCcΙe

au pJus

ιδt»43.

Άπό τις διατηπωμένες απόψεις των έρευνητlί>ν προκύπτει δτι δεν
όπάρχει ακόμη σΌμφωνία για τη χρονολόγηση της κατασκευης το\)

ναο{) καΙ έπιπλέον διαπιστώνεται κάποια διάσταση άπόψεων εΙδικό

τερα στό θέμα ηlς ϋπαρξης

il

μη διαδοχης οΙκοδομΙΚό)ν περιόδων

στό μνημείο. Ύπηρξε ποτε παλαιoχριστιανΙΊCό ΚΤΙ1ΡΙΟ σηι θέση τ!1ς
διατηρημένης βασιλι'Κης, στό σχέδιο το\) δποΙου πάτησε μεταγενέ

στερα. τό σωζόμενο; Πότε διαδέχτηκε δ σημερινός ναός τό παλαιοχρι
στιανικό οΙκοδόμημα καΙ τί μετατροπές γνώρισε τό κΤ'ήριο πέρα άπο
την παλαιοχριστιανικι; του φάση;

'Υπάρχει πράγματι κάποια συναίρεση παλαιoχριστιανΙKlί>ν καΙ
προχωρημένων στοιχείων που προβληματίζουν τό μελετητη σ' αίιτο

εΙδικα τό μνημείο και άπό έδlί> πηγάζουν οι δυνατότητες για τή δια
φορετικη αξιολόγηση 1ίων δεδομένων. τη λύση ώστόσο το\) πρώτου

ζητήματος μπορο\)με νά άναζητήσΟΌμε στα στοιχεία που μας προσφέ
ρει αποκλειστικα. ή επι τόπου ερευνα του μνημείου καΙ του παρακεί
μενου χώρου.

'Άν προσέξουμε το σχέδιο της κάτοψης το\) ναο\) που δημοσιεύ
εται από τον Βοκοτ6πουλο (σχεδ.

3),

μπορο{)με να. παρατηρj'1σουμε

δτι στό ανατολικό μέρος το μνημείο παρουσιάζει αΙσθητιι σύμπτυξη
πρός τό κέντρο, (ι)στε ο{ διαστάσεις του πλάτους του ανατολικά να
εΤναι μικρότερες σε σύ'γκριση με τό πλάτος της δυτιΚ!1ς πλευριiς το\)
ναου. Συγκεχυμένη εμφανίζεται

ακόμη καΙ ή κατάσταση

των κατα

σκευων στό νότιο τμi'\μα το\) νάρθηκα καΙ του έδάφους που αγγίζει
την εξωτερική πλευρά το\) τοίχου το\) νοτίου κλίτους, πράγματα που
μπορεί να διαπιστώσει κανεΙς καΙ με την έπιτόπου παρατήρηση καΙ

με την παραβολή των τριlOν δημοσιευμένων κατόψεων το\) μνημείου 4<1.
Σε δλο τό μήκος το\) τοίχου το\) νότιο

κλίτους διακρίνονται

~ΧVη μιaς αλλης τοιχοποιίας που έφάπτεται στ/ν έξωτεΡΙΚ1) παρειά
του (εΙκ.

9).

''Αν συνδυαστεί 1~ εQθεΙα της τοιχοποιίας Α με τ11 χάραξη

το\) άρχικου σχεδίου της κάτοψης (δπως Όποδεικνύεται

στό σχέδ.

4)

τότε εξαφανίζεται ή σύμπτυξη πού παρατηρείται στό ανατολικό τμημα
το\) μνημείου και

11

προτεινόμενη

αποκατάσταση

σιευμένο σχέδιο το\) Π. Λ. Βοκοτοπούλου

πάνω στό δημο

εμφανίζει μιά. βασιλικη

43. D. Ι. PALLAS, Les nl0nIIIl1enfs, σ. 28: «Ι1 est dOQC probable que la basilίque
de Mastron date de la fjn VIe siecle au plus Ιόι».
44. Βλ. Π. Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΔ 22, 1967, Χρονικά, σ. 329 σχέδ. 2' του
ϊδιου, ΆρχιτεκτονΙΚlί, σχέδ. 1 μεταξυ τών σελ. 12-13 και ΓΕΡ. ΚΟΚΚΑ, ΑΙτωλοα
καρναvικη και EUfZvraVLU17 Έγκυκλοπαιδεία, τόμο 3, ΆθΙ1να χχ. σ. 868.

ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙ'Τ. ΣΤΕΡΕΑ
«ακιιιβώς κα Ο ορισμι:;νη, με πlι1]ρη
1

'1'

"ξ

'1

.\

ιιναπτ'!) η, πιο ιιογικ"
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'

,.

και πιο αρ-

μοvική»dδ, χαρακτηρες δηλ. που απαντο\)ν συχνότατα σεΙς παλαιο
χριστιανικες βασιλικές γενικά η το\) στενότερου γεωγραφικοΟ χώ
ρου εΙδικότερα. Σ' αύτήν τήν προυπάρχουσα ~ασιλΙKή θά πρέπει
ν' άποδοθο\1ν δλα τά (φχαϊκα στοιχεΤα που παρατηρουνται, χωρΙς
46
νά μποροΟν να έρμηνευτουνΙκανοποιητικά,στο &ιατηρημένοκτήρι0
•

Γιά τι) χρονολόγηση της αρχικης βασιλικης στον

60

Υορο\)ν τώρα οΙ «συνήθεις στους παλαιοχριστιανικούς

αΙ συνη

ναους αντη

ρΙδες»47 (στοιχεΤο που δεν υΙοθετήθηκε ση)ν έπόμενη φάση το\) να

00)

καΙ προ πάντων τό ψηφιδωτό τ06 δαπέδου στο έσωτερικό, δπου

τά θέματα (φυτικός διάκοσμος, άλυσοειδής πλοχμός, βλαστός με κισ
σόφυλλα) δδηγοDν στά συνηθισμένα μοτίβα πού εφαρμόζονται συχνά

σε ψηφιδωτά τοΟ 50υ καΙ τοϋ 60υ αΙ'18.

45. Κατά ηΊν αποψη του PAUL LEMERLE (Phίlippes et Ια Mαcedoine orientale.,
Paris 1945, σ. 324), στην όποία άναφέρεται καΙ ό ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, «'Ανασκαφή
της βασιλικης του Άγίου 'Αχιλλείου», σ. 236.
46. Βλ. Π. Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, 'Αρχιτεκτονική, σ. 179·180.
47. Ό.π., σ. 153 σημ. 3.
48. Ό.π., σ. 20 καΙ πίν. 6β, 7α-β.Πρβλ.Στ. llEλKKANIΔOy-n.AIIfMAKOnOYAOY
ΑτΖΑΚΑ, Σύιιταγμα των παλαιοχριστιαι'ικώιι
Ι, ΛΤ'}σιωτική 'Ελλάς, Θεσσαλονίκη

1974,

ψηφιδωτών

δαπέδων τής 'Ε),λάδος,

πΙν. 6α, 20β, 67β, 71α (~λΙKιις, καρδιό

σχημα φύλλα, βλαστοΙ με κισσόφl.>λλα), πίν. Ιβ, 3α, 35α, 36α-γ, 40α-δ, 58β, 59α,

103β, 106 (θέμα άλυσοειδους πλοχμοl». '0 .ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ έκφράζει, σωστά, τήν
άποψη δτι τά ψηφιδωτά δάπεδα έκλεlποον «σχεδόν έντελΦς» μετά τήν παλαιοχρι

στιανικι) περΙοδο ('ΑρχιτεκτονιΚ1l, σ.

149-150

καΙ

180)'

μόνα ~αραδεΙΎματα ψηφι

δωτΦν δαπέδων πο\) κοσμοΟν έλλαδι-κούς ναούς μετά τόν

70

α!. μνιιμονεόe1: α) της

'Επισκοπi'jς Μάστροl.>, β) τi'jς Παναγίας Τριμl.>τοl>ς (δ.π., πΙν. 17α, β) καΙ Ύ) τό

«ftI
150). 'Ο ΑΝ. ΟΡΛΑΝΔοε,
357 και 368, εΙχε χρονολογήσει

μl>ταγενέστερον τοί\ Ταξιάρχοl.> τi'\ς Λοκρίδος» (δ.π., σ.

«'Ο Ταξιάρχης της ΛοκρίδΟζ»,ΕΕΒΣ ΣΤ', '1929, σ.

τό ψιιφιδωτό, τό όποΙΟ σήμερα εΙναι KαλUΜμένo (βλ. Π. Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ,
χιτεκτοι ι ι;.οl, σ.

150 σημ. 1),

στά τέλη του 130υ iΊ στΙς άρχές το\)

παράδειγμα τi'\ς TPIμutoOς-iiva μικρό

(0,006-0,012

1401.>

>

Ae-

αtιiινα. Στό

μ.) κι άκόσμητο κομμάτι- ό

σl.>νδl.>ασμός ψηφιδωτοί> καΙ μαρμαροθετήματος μας όδηγεΙ σέ εποχή μεταΎενέ
στερη' στήν i.ίπoψη αυn) σl.>γκλΙνει καΙ Ι) διαπίστωση «δτι πρό1Cειται περΙ μιας
εκφολισμένης έπιβιώσεως μιας τεχνικης, ή όποΙα εΙχε σχεδόν έκλεΙψεl» (δ.π.,

σ.

190).

Πέρα άπό τόν «ξηρό Ύραμμικό διάκοσμο» (δ.π., σ.

181)

στό ψηφιδωτό

της Μάστρου διακρΙνεται κά,ΠΟΙ,α κΙνηση στήν άπόδοση του φl.>τικοi) διά-κοσμο\)
καΙ τιϊιν πλοχμό)ν που δέν τό άπομακρύνει άπό τά

npbtl.>nd το\)

τΦν άρχιϊιν του 6ο\)

α!. Ή γραμμικότητα τοΟ διακόσμοl.> μπορεΙ να μεtαθέσει τή χρονολόγηση στό β'
μισό του 601.> α!. 'Από την i.ίπoψη αότή όρθιi ό J. Ρ. SODl τ, «MosaYques
chrctieones de Grece», BCH 94(1970) 723, σημ. 42, Statl.>ntbvet τl;ν {ίποψη

palι!o
δτι τό

ψηφιδωτό της Μάστροl.> μπορεΙ νά χρησιμεύσει ώς στοιχείο γιά τή χρονολόγηση
του μνημεΙοl.>.

ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΤΣΑΡΟΙ
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Πότε
ναός;

διαδέχτηκε

τό παλαιοχριστιανικό

μνημειο

ό

σωζόμενος

Οί απόψεις των έρευνητων που δέχονται ώς ένιαιο οικοδόμημα

την έκκλησία της Έπισκοπης διαφοροποιουνται. Ό Πάλλας συσχε
τίζει τη χρονολόγηση του μνημείου-αν και δεν φαίνεται νά προτεί
νει ό ίδιος συγκεκριμένη χρονολόγηση49_με τιΊν παρουσία των πα
λαιοχριστιανικων

χαρακτήρων, που τους έπισημαίνει και σε αλλα

παλαιοχριστιανικά

μνημεια της περιοχης, δσο και με την καλλιτε

χνικη αντίληψη που έπικρατει στό μνημειο γιά τό κλείσιμο του έσω
τερικου χώρου με τοίχους διατρυπημένους

από τοξωτα ανοίγματα,

στοιχειο που συναντιέται γιά πρώτη φορά κατά τά μέσα του 60υ αΙ

στη βασιλικη των Φιλιατρων 5Ο .
Ό Βοκοτόπουλος, ένω στις πρωτες του έπαφες με τό μνημειο

στάθηκε επιφυλακτικός απέναντι στά χρονολογικά προβλήματά του 5 Ι,
στην όριστικη

δημοσίευση του μνημείου προτείνει

μιά χρονολό

γηση «εις τα τέλη του Ίου fι εις τόν 80ν αΙ»52.
Ή αποψη 5τι προϋπηρχε παλαιοχριστιανικη

βασιλικη στόν ί

διο χωρο, την όποία δεν συζητα ό Βοκοτόπουλος, έρμηνεύει, 5πως
είπαμε, τό πληθος των αρχαϊκων στοιχείων που παρατηρουνται στό

μνημειο και τά όποια δεν βρίσκουν διαφορετικά την εξήγησή τους.

~Eτσι ό ναός που διαδέχτηκε τόν

80

αΙ τό παλαιοχριστιανικό οικο

δόμημα, πατώντας (με μικρες αποκλίσεις στό νότιο κλίτος και ίσως
στις απολήξεις των πλαγίων κλιτων ανατολικά) στό σχέδιό του, δια
τηρει ώς επιβιώσεις (αντιγραφες) μορφολογικά και κατασκευαστικά
στοιχεία, συνήθη στην παλαιοχριστιανικη αρχιτεκτονική. Ή αισθη

τικη αναζήτηση του περίκλειστου χώρου 53 , ή μορφη της κάτοψης
της άψίδ ας 54, ό πλίνθινος κοσμήτης με τους γεισίποδ ες 55,

49.
50.

Βλ. σημ.

43

εδώ.

Δ. Ι. ΠΑΛΛΑ, «Ή Παναγία της ΣκριποlJς», σ.

πρόβλημα της Μάστρου βλ. επίσης ση'! σ.

ΑΔ

2 και

σημ.

51 Κ.έ. Γιά τό χρονολογικό
6 της ίδιας μελέτης.

51. Βλ. Π. Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, «Μεσαιωνικά μνημεία ΑΙτωλοακαρνανίας»,
22, 1967, σ. 328-330.
52. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, 'Αρχιτεκτονική, σ. 181.
53. Βλ. Δ. Ι. ΠΑΛΛΑ, «Ή Παναγία της ΣκριποlJς», σ. 53-55.
54. Δεν αποκλείεται 1) «εν κατόψει», μορφη της άψίδας, που διατηρεί τό

στοιχείο τών

αντηρίδων,

αν και οΙ πεταλόσχημες
βλ.

D.

Ι.

PALLAS,

να μην παρουσίαζε

αψίδες άπαντώνται

Les MOfllImefl(S, σ.

26-27

αρχικα υπερύψωση

180.
~5. ·Ο.π., σ.

168

και σημ.

3,

του τόξου της,

(εστω και ώς εξαιρέσεις τοϋ κανόνα,
και σημ.

59)

άπό την παλαιοχριστια

νικη περίοδο. Πρβλ. Π. Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, 'Αρχιτεκτονική, σ.
σ.

οΙ βαριές

152

καΙ σημ.

6, 7'

Πλ/ΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΓΤ.

αναλογίες του τριλόβου παραθύρου (είκ.

8)

447

ΣΤΕΡΕΑ

της άψίδ ας 56, ή μορφή

των τόξων των ανοιγμάτων στό βόρειο και νότιο τοιχο του κεντρικου
κλί τους 57 και ό τρόπος επικοινωνίας του με τα πλάγια 58 είναι ενδείξεις
που συνηγορομν για. μια. χρονολόγηση της ανακατασκευης του μνη
μείου σε μια εποχη

που καλύπτει γενικότερα τόν

80

αίώνα, ϋστερα

από την κατάπαυση των Άβαροσλαβικων επιδρομων και την επι
κράτηση ηρεμότερου κλίματος που επιτρέπει τις προσπάθειες ανα
δημιουργίας που συντελουνται κατ' αυτή την περίοδο στό συγκεκρι
μένο χω ρο59.

Ώστόσο ύπάρχουν ακόμη

όρισμένα προβλήματα.

Ό

Me~HW

πρότεινε μια χρονολόγηση της ανακατασκευης του ναου στόν

90

αΙ 6Ο , χρονολόγηση που φαίνεται να ύπαγορεύεται μαλλον από τή γε
νικότερη αντιμετώπιση του ιδιου ερευνητη του φαινομένου των ναο
δομικων δραστηριοτήτων που παρατηρουνται στήν περιοχή, δπου δ

Megaw

διαβλέπει κάποιες ενέργειες πολιτικης σημασίας της Μακε

δονικης δυναστείας κατα τα τέλη του 90υ αΙ 6Ο , προσπάθειες που απο
σκοπουσαν στόν «εκχριστιανισμό» και «εξελληνισμό» των Σλάβων
που είσέδυσαν και εγκαταστάθηκαν στις περιοχες της κεντρικης και
δυτικης Έλλάδος61.

Στην επισκοπή

Μάστρου δρισμένες ενδείξεις δδηγουν στο να

εκφραστει ή αποψη

οτι το μνημειο γνώρισε επίσης μια ευρεία επι

σκευαστικη

φάση στόν

100

αίώνα. Ή διαμόρφωση σε τρεις σειρες

όριζοντίων κομματιών πλίνθων ανάμεσα στα τόξα τών λοβών του
τριλόβου παραθύρου (είκ.

56.
57.

·Ο.π., σ.

164-165

καί

8)

στήν άψίδα 62 , ή προσέγγιση των τριων

180.

Ό ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ (δ.π., σ.

180)

τα χαρακτηρίζει, ορθά, δμοια προς τα

παλαιοχριστιανικά.

58.
59.

·Ο.π., σ.

136

καί σημ.

ΕΙναι έλκυστικη

'Ανατολικοϋ

'Ιλλυρικοϋ

2-5, 180.

ή ύπόθεση σύμφωνα με την όποία ή προσάρτηση τοϋ

στο

Πατριαρχείο

Κωνσταντινουπόλεως

ανανέωσε

ενδιαφέρον του γιά ηΊν ενίσχυση τό'Jν παραδOσιαKό'Jν εKKλησιασΤΙKό'Jν

το

κέντρων

στις κάπως απόμακρες περιοχές.

60.
61.
63-66.
62.

Α. Η.

S.

MEGAW,

JouI'nal

ΟΙ

Hellenic Srudies 97(1977) 238.

Για το ζήτημα αίJτo βλ. Δ. Ι ΠΑΛΛΑΣ, «Ή Παναγία της Σκριποϋς», σ.
Βλ. Π. Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ,

'Αρχιτεκτονική, σ.

17

και πίν. 3α. Ή μορψη

μπορεί να συγκριθεί με εκείνη τοϋ παραθύρου της άψίδας τοϋ 'Αγ. Βασιλείου της

•Αρτας, μνημείο που βρίσκεται χρονολογικά στο μεταίχμιο 90υ-1Ο0υ αί. (δ.π.,
σ. 49, πίν. 33α). Στην Έπισκοπή της Μάστρου διαφαίνεται επίσης κάποια προσπά
θεια νά περιγραφοϋν τά τόξα (κυρίως στο μεσαίο) με πλαίσιο μονης πλίνθο\).

ΠA~IΛH E:AT~Al'Or
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αψίδων στό Ίερό

β3

,

11

ύποχώρηση του μετώπου του τόξου της κεντρι

κης άψίδ ας 64, ή μορφ11 της τοιχοδομίας στις περιοχες κυρίως πάνω
άπό

τα πλευρικα

τοξωτα

άνοίγματα-που

χαρακτηρίστηκε

σωστα

α/ς προδρομικη

μορφη τοιχοδομίας ναων δπως δ "Αγιος Δημήτριος

της γειτονικής

Βαράσοβ ας 65_, ή διαμόρφωση

σειρες με εσοχη τi'jς εσωτερικi'jς στό τρίβηλο

βου παραθύρου στό αέτωμα 67 (είκ.

10),

β6

των τόξων σε δυό
, ή μορφη του διλό

οί πλίνθοι που σχηματίζουν

τεθλασμένες γραμμες σε κενό βάθος68, ολα πλησιάζουν μορφες που
συναντιουνται σε μνημεια άπό τα τέλη του 1Ο0υ αί. Κ.ε. πως μπορεί
να ερμηνευτεί ή σύζευξη αύτη των αρχαϊκων και

των προχωρημέ

νων στοιχείων; Είναι γεγονός οτι οί μορφολογικές διαφορες

παρα

τηρουνται σε συγκεκριμένα τμήματα των τοίχων 69 , διαπίστωση που

63.

Πιό αΙσθητό γίνεται τό πλησίασμα άνάμεσα σηι μικρη αψίδα του Β κλί

τους κα! τη μεγάλη του 'Ιερου (βλ. δ.π., σχέδ.

64.
65.

"Ο.π., σ.
"Ο.π., σ.

154 κα! σημ. 3.
144' πρβλ. κα! σ. 143:

1).

«κατ' άντίθεσιν προς τα πλείστα τών πα

λαιοχριστιανικων παραδειγμάτων, εΙς τα έλλαδικα μνημεία της δστέρας βυζαντι

νης περιόδου αί ζωναι αποτελουνται εκ μιας σειράς πλίνθων».

66.

Ή διάταξη αυτη των πλίνθων, που παρατηρείται κα! σε γειτονικό ναό

της Σταμνάς (δ.π., σ.

42,

πίν.

28

α, β), στόν "Αγιο Δημήτριο της Βαράσοβας(ΑΝ.

Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ, «Ό "Αγ. Δημήτριος της Βαράσοβας», ΑΒΜΕ, Α',

1,

σ.

106,

1935, σ. 105, ε!κ.
2) tΊ στην Κοίμηση του Λαμπόβου (Π. Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, 'Αρχιτε
166, ε!κ. 54-55), δεν μπορεί να έρμηνευτεί ώς άπλη κατασκευαστικη

ε!κ.

κτονική, σ.

κα! μορφολογική σύμπτωση. Άντιπροσωπεύει, νομίζω, την πλαστικη αντίληψη
που επικρατεί στην τέχνη κατ α την εποχη της μακεδονικης δυναστείας. Τέτοιου
είδους επιρροες δεν μπορουν ν' αποκλειστουν,

δταν μάλιστα γνωρίζουμε πόσο

κοντα βρισκόταν δ δρόμος των εμπορικων συναλλαγων της πρωτεύουσας του Βυζαν
τίου με την Πάτρα, μια πόλη που «εΙχεν επ! των ήμερων του Βασιλείου τοΟ Α'

εξαίρετον οίκονομικην ακμήν» (ΔΙΟΝ. Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ, Βυζαντινη 'Ιστορlα,

1071, Έν Άθήναις 21977, σ. 303).
67. Τό δίλοβο παράθυρο του δυτικου

324·

αετώματος της Έπισκοπιiς από αποψη

κατασκευαστική, καθως δ κτιστός πεσσίσκος σφηνώνεται επάνω μεταξυ των δύο
τόξων κα! τα δένει, θυμίζει την τεχνική του χωρισμου των λοβων σε μικρό παρά

θυρο κελιου της Παναγίας Τριμυτους
πίν.

15)

(Π. Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ,

'Αρχιτεκτονική,

κα! εντονότερα την κατασκευη του τριλόβου παραθύρου των Δύο Έκκλη

σιων Σταμνάς (δ.π., πίν. 28αβ).

68.

Ε{ναι τυχαία αραγε ή κοινη αντίληψη της προβολης του κεραμοπλαστι

κου κοσμήματος σε κενό βάθος ετσι όπως τη συναντουμε στόν τρουλλο της Πανα

ξιώτισσας Γαυρολίμνης, ένός μνημείου της Ιδιας γεωγραφικης περιοχης με την
Έπισκοπη της Μάστρου;

69.

Βλ. Π. Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, 'Αρχιτεκτονική,

σ.

14

κα!

15

σχέδ.

2, 3.

Στα

σχέδια ή διαφοροποίηση της τοιχοδομίας εντοπίζεται κυρίως πάνω από τό ϋψος
,ων τόξων τών ανοιγμάτων εΠΙΊ<:οινωνίας των Kλ~τών. Στό σχέδ.

3 φαίγεται επίσηι;
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επιτρέπει ν' αποδοθουν σε μια ανακατασκευασηιοΊ φάση της ανωδο
μης, πού προτείνεται εδώ με επιφύλαξη πριν απο την επισταμένη
κτηριολογικη ερευνα του συνόλου τών σημείων στα δποια επισημαί
νονται οί διαφορές. Στό άνακατασκευαστικό πρόγραμμα του 1Ο0υ

αΙ φαίνεται να περιλαμβάνεται και ή άνανέωση του τριλόβου παρα
θύρου της άψίδας (που κατέστρεψε εσωτερικα. ενα τμημα του πλίν
θινου κοσμήτη 70, κι ενα τμi'Ίμα τοιχοποιίας σηι νότια πλευρα της ά
ψίδας του Ίερου71 • Δεν είναι τυχαία ίσως ή ενίσχυση (αργότερα και
πάντως μέσα στα βυζαντινα χρόνια72) του ευπαθέστατου βόρειου
τοίχου με τό συνεχη άντερεισματικό τοιχο που προστάτευε τό μνη
μειο ως τό ϋψος περίπου που επισημαίνεται ή αλλαγη στη μορφολογία
της τοιχοδομίας.
Σύμφωνα με τις παραπάνω άπόψεις ό ναός της Έπισκοπης μετα

την παλαιοχριστιανικη περίοδο γνώρισε δύο οικοδομικες φάσεις
(στόν

80

και τόν

100

αΙ), προτου περιοριστει, σε μια πρώτη ίσως φά

ση, στό κεντρικό και τό νότιο κλίτος και τέλος να παραμείνει σε λει
τουργία

ι'.ός σήμερα τό κεντρικό

τμημα του ναου.

Ή βασιλικη τού Άγ. 'Ιωάρρου κορτα στη Γουρια της Παραχε

4.

λωΕτιδας
Σε απόσταση ένός περίπου χλμ. ΒΔ από τα χωριό Γουρια της αι

τωλικης Παραχελωίτιδας και στην κορυφη του λόφου Άι-Γιά ννης 73
σώζεται

μονόχωρος

ναός (εξωτερικών

διαστάσεων

9Χ4,20 μ. χω ρις

ηΊν άψίδα). Το μικρο μνημειο δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον,
στη θέση του Όμως προϋπηρξαν παλιότερες εκκλησίες, Όπως δείχνουν
τώρα δρισμένα υπολείμματα, κυρίως πρός ηι μεριά της άψίδας του

Ίερου Βήματος.
Μια. μεγάλη ήμικυκλικη

άψίδα (με έξωτερικη περίμετρο

ρίπου μ.) διαγράφεται καθαρα στό εδαφος (με χορδη

5,50

10

πε

και βέλος

μια γωνιόμορφη ρωγμη που προχωρεί με κατεύθυνση δριζόντια πρός τα άνατολικά,
σε μια ζώνη τοιχοποιίας με περισσότερο συνδετικό κονίαμα και εμφανεστατα
παραλλαγμένη μορφή.

70.
71.

Ό.π., σ.
Ό.π., σ.

17, σχέδ. 4 και πίν. 3α.
19, σχέδ. 5 καΙ πίν. 2.

Ή άλλαγη στην τοιχοδομία διακρίνεται

τόσο στη φωτογραφία δσο καΙ στό σχέδιο.

72. Βλ. Π. Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, «Βυζαντινα καΙ Μεσαιωνικα
λίας-Άκαρνανίας», ΑΔ 24,1969, Χρονικά, σ. 241. πίν. 241α.
73. Για την τοποθεσία βλ. Κ. Σ. ΚΩΝΣΤΑ, ΑΙτωλοακαρνανικη
Έγκvκλοπαιδεlα, τόμο Α', Άθι1να χχ., σ. 117-118.

μνημεία ΑΙτω-

.
και Ευρυτανικη
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3,50

περίπου μ.) και ύποδηλώνει δτι αυτη ανηκε σε κάποιο προγενέ

στερο κτήριο μεγαλυτέρων διαστάσεων (σχεδ.
άψίδας αποτελειται από αρχαίους μεγάλους
νους με ασβεστοκονίαμα (εΙκ.
χαρακτηρίζουν

μόλις

11) και

5).

Ή τοιχοδομία της

λιθόπλινθους

συνδεμέ

τη μορφολογία της στην κάτοψη

διασωζόμενές

δυο

άντηρίδες,

μιά

τμημα της και μιά στον 'Κατά μηκος αξονα του άρχικοΟ

στο

νότιο

ναοΟ. Αυτά

και μόνο τά στοιχεΤα θά ηταν άρκετά Ύιά την άναγνώριση μιας παλαιο
χριστιανικης άψίδας, δπως παρουσιάζεται

και σε άλλα μνημεία του

χώρου. Γιύ. τlΊν αποκατάσταση τοΟ σχεδίου της κάτοψης τf'jς αρχικiiς

βασιλικης

βοηθοασε

παλιότερα ή ϋπαρξη

Οεμελίων στο νότιο, δυ

τικό και βόρειο μέρος τοΟ πλατό)ματος πάν(ι) στο όποίο ηταν χτισμέ
νος ό ναός. ΟΙκοδομικό ύλικό για τό χτίσιμό του ηταν εϋκολο να. συγ

κεντρωθει από αρχαία οχυρωματικά

εργα που ύπηρχαν

στο λόφο.

Ή τρίκλιτη βασιλική, δπως διαγραφόταν στο εδαφος, εΙχε σε κάτοψη
τό

σχημα

επιμήκους

ορθογωνίου

παραλληλογράμμου,

20Χ16 περίπου μ. Ώς πρός τιιν τυπολογία

11

βασιλικη

διαστάσεων
της Γουριας

δεν διαφέρει από τό σχέδιο της κάτοψης των ναων που εξετάζουμε,
έπομένως ή γενικότερη χρονολόγηση στόν

60

αΙ εΙναι ή πιό ενδεδει

δειγμένη. ποια ήταν ή τύχη του παλαιοχριστιανικου μνημείου τό δι

δασκόμαστε,
φωτογραφία

νομίζω,

από τα ερείπια που απεικονίζονται

δημοσιευμένη

στό γνωστό

βιβλίο του

σε παλια

Woodhouse

γιά

τις αρχαιότητες και η1ν ίσΤΟΡΙΚΙ1 γεωγραφία της αρχαίας ΑΙτωλίας74.
Στη φωτογραφία (εΙκ.

12)

διακρίνεται ή έρειπωμένη μορφή ενός κτη

ρίου, περιορισμένου στό κεντρικό κλίτος της βασιλικης καΙ τό όποίο

φυσικα δεν είναι ό σωζόμενος ναίσκος. Πρόκειται μαλλον γιά ενα
μνημείο πού, δπως συνηθίζεται στήν περιοχή

διαδέχτηκε τό παλαιο

χριστιανικό οΙκοδόμημα σε μεταγενέστερα βυζαντινά χρόνια, άλλά
Ύια τό όποίο δεν ~χoυμε αλλα στοιχεία έκτός από έκείνα πού ξεχω
ρίζουν αμυδρά στη φωτογραφία του τέλους του 190υ αιώνα.

5.

Ή βασιλικη τής Μεγάλης Χώρας (βλ. σχέδια και εικόνες στ Ο
ΑΒΜΕ, Θ',

1961,

σ.

44-48)

Τό πρωτο παλαιοχριστιανικό μνημειο από

t11

Δυτικη

Στερεά

που εγινε γνωστό στό ευρύτερο επιστημονικό κοινό, ή βασιλικη της
Μεγάλης Χώρας, χτίστηκε αρχικά ώς τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλικη

74. Βλ. W. J. WOODHOUSE, AefO/ia, its geograp}IY, topography and antiquities.
Oxford 1897, εναντι σελ. 160.
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με μεγάλη ήμικυκλΙΙΩΊ άψίδα 75 • ΤΟ κεντρικο κλίτος της άρχικης βα
σιλικης εκτεινόταν

σ' δλο το μήκος του σημερινου

ορθιου ναου,

που φαίνεται να πατα στο παλιο σχέδιο. ΤΟ κλίτος αυτο εχει διαστά
σεις 18,20Χ8.5

μ. καΙ στο ανατολικό του τμημα συνάπτεται

κόγχη

της όποίας ή εξωτεριΚ'η περίμετρο πλησιάζει στο μέγεθος την άψίδα
της Έπισκοπης Μάστρου και λιγότερο της βασιλικης του Άγ. Γε

ωργίου Ευηνοχωρίου

μέ τις δποιες παρουσιάζει δμοιότητες

προς ηΊ μορφολογία 76 • Ή μεγάλη ήμικυκλικη

και ώς

άψίδα της

βασιλικης

της Μεγάλης Χώρας παραμένει ακόμη το πιο έπιβλητιΚ!ο

τμημα του

παλαιου ναου, ύπερβαίνοντας σε ϋψος και αυτο το ϋψος της σημερινης
δίρριχτης στέγης του ναου που φτάνει ως τον πρώτο αναβαθμό της
βαθμιδωτης

στέγης

του τεταρτοσφαιρίου

της

άψίδ ας 77.

Ή διάκριση οΙκοδομικών φάσεων (παλαιοχριστιανικη

του 60υ

αΙ, διάδοχη, 130υ αΙ, και αρχών 190υ αί.) στη βασιλικη της Μεγάλης
Χώρας είχε ήδη έπισημανθει από τόν Άν. 'Ορλάνδο 78 • Άλλα όρισμέ
να ζητήματα, εξακολουθουν, κατα τη γνώμη μου, να παραμένουν αΙ
νιγματικα και για τη λύση τους απαιτειται εΙδικότερη
και κτηριολογικη

ερευνα.

Πρώτα-πρώτα

ή επίχωση

ανασκαφικη

του μνημείου,

που ξεπερνα το ενα μέτρο, εμποδίζει την παρακολούθηση της παλαιο

χριστιανικης

τοιχοδομίας

οχι μόνο στους κρυμμένους

τοίχους του

ναου αλλα και στην τοιχοποιία του διατηρημένου κτηρίου. Ύπάρ

χουν έπομένως αναπάντητα ερωτηματικά. Στην κάτοψη της άψίδ ας 79
Π.χ. ό 'Ορλάνδος σημειώνει με βεβαιότητα την ελλειψη αντηρίδων,
ενα χαρακτηριστικό

στοιχειο στις περισσότερες παλαιοχριστιανικες

βασιλικες της Δυτικης Στερεα ς80. "Ενα δεύτερο ζήτημα αφορα στην

εκταση τών επισκευών που εγιναν στον αρχαιότερο κορμό της άψί
δας του Ίερου σε μια δεύτερη οΙκοδομικη φάση του μνημείου, γιατι

είναι αναμφίβολο δτι αυτη ύπέστη όρισμένες επισκευές στην περιοχη
του τριλόβου παραθύρου χαμηλα και στα ανώτερα τμήματα πριν από

75.

Γιά το μνημείο, βλ. ΑΝ. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ, «Ή παρά το Ζαπάντι βασιλική

της μεγάλης χώρας», ΑΒΜΕ, Θ',
σ.

σ.

1961, σ. 43-53. D. Ι. PALLAS, Les monuments,
28-29.
76. Τρίλοβο παράθυρο μέ βαριές άναλογίες, θλάση τής στέγης.
77. Βλ. ΑΝ. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ, «Ή παρά το Ζαπάντι βασιλικη της μεγάλης χώρας»,
45 είκ. 3, σ. 46 είκ. 4, σ. 47 είκ. 5.
78. Ό.π., σ. 45,49,50,51.
79. Ό.π., σ. 44 εΙκ. 2.
80. Βασιλικές Ναυπάκτου, Κάτω Βασιλικής, Άγίου Γεωργίου Εύηνοχωρίου,

Φοινικιας Μεσολογγίου, Έπισκοπης Μάστρου, Άγίου 'Ιωάννου Γουριας, Πανα
γίας του κάστρου Παραβόλας, Δρυμου Α, Κεφάλου.
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'τόν ανα.βαθμό Τ1"jς στέγης τ/ς, πο

πιστοποιουνται τόσο στις διαφορες

ποο παρουσιάζονται στtiν τοιχοδομία Όσο και στο. ύπολείμματα των
-μορφων το\ί τριλόβου παραθύρου. Άλλά και ή πιό παλιά μορφη τοι
χοδομίας στό μνημείο, με ηΊ χρησιμοποίηση πλίνθων κατά την όρι
.ζόντια διάταξη των στρώσεων ανάμεσα συνήθως σε μιά σειρά πλακο
ειΜίν λίθων, πλησιάζει μαλλον προς την τοιχοδομία ναών της Αι
τωλίας, Όπως οί ''Λγ. Θεόδωροι και οί Δυό Έκκλησιες Σταμνάς η ή

"Επισκοπη τ'!iς Μάστρου.

Σε άμεση έξάρτηση με τό χρονολογικό ζήτημα της άψίδας του

"Ιερο\ί βρίσκεται καΙ τό θέμα :των τοξοστοιχ ιων , που παρακολουθου

με κάλύτερα τti μορφiι τους στό βόρειο τοίχο του σημερινου ναου 81 .
'Η μορφολογία των τόξων με ηΊ χαλα~η διά.ταξη των ακτινωτά δια
τεταγμένων πλίνθων ποο περιορίζονται ση1ν απόληξή τους από μονιι
ταινία πλίνθων (βliσαλα) μποροGμε νά πουμε στι απομακρύνεται από
την παλαιοχριστιανική μορφολογία. ΣηΊ νότια επίσης πλευρά του
σωζομένου κτηρίοι> μπορεί κανείς νά δεί στα κατώτερα τμήματα της
τοιχοδομίας αντίστοιχη διάταξη των πεσσοστοιχιων με τη βόρεια
πεσσοστοιχία, παρά τίς μετατροπές που εγιναν με τις διάφορες επεμ
'βάσεις στην τοιχοποιία καΙ tti προσθήκη του μεταγενέστερου πεζου
λιοσ 2. 'Ασφαλώς όμως ή τοιχοδομία πάνω από τό υψος της ποδιάς
των μεταγενέστερων παραθύρων είναι διαφορετική. Πρός το. δυτικά.
στό xli>po το\) σημ. νάρθηκα, 11 διαφοροποίηση δηλώνεται με διαχω
ρισμό τ/ς τοιχοποιί ας 83, σημείο τό όποίο δεν μπορεί βέβαια νά θεω
'ρηθεί ώς πέρας η ώς χαρακτηριστικό διακοπης του σχεδίου του πα
λαιοχριστιανικοσ ναο\). Δuσιcολεύεται συνεπως νά συμφωνήσει κα
νείς με την {ί.ποψη δτι τό μήκος του ναου περιορίστηκε κατά η1ν «με

τά τόν 80ν αι.» άνάΙCτισί, του' ό περιορισμός θα εγινε πιθανως μετα τη

μετατροπη του μνημείου σε μονόχωρο καμαροσκεπή84, στη φάση δηλ.
·του

130u ·αΙώνα.

Συνεκτιμώντας τα ύπάρχοντα στοιχεία και «εν αναμονΏ» μιας

πληρέστερης δημοσίευσης του μνημείου, που θά λάβει ύπόψη της
το. ανασκαφικά καί κτηριολογικά δεδομένα, καταλήγουμε στην απο

ψη στι τό συγκρότημα η1ς άψίδας του Ίερου Βήματος της βασιλικης
της Μεγάλης Χώρας δεν άντιπροσωπεύει ακέραιο δείγμα παλαιοχρι

στιανικης άψίδας, που θά. ήταν' «μοναδικό» και γιο. την περιοχη και
81. ΑΝ. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ, δ.π., σ. 48 εΙκ. 7.
82. ·Ο.π., σ. 44 ε!κ. 2. Βλ. καΙ σ. 46 εΙκ. 4.
83. ·Ο.π., σ. 48 ε!κ. 7, σ. 52 εΙκ. 9.
84. 'Ο.π., σ. 50.
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αρχιτεκτονικη του έλλαδικου χώρου γε

νικότερα, αλλα είναι πιθανότερο ν' ανήκει κατα το μεγαλύτερο ύπέρ
γειο μέρος της στην ανακατασκευαστικη

80

φάση της βασιλικης στόν

α.Ι-, αποψη που ενισχύεται και από τη μορφολογικη συγγένειά της

με την άψίδα της Έπισκοπης της Μάστρου. rο σο για την ακριβη
κάτοψη του μνημείου, τΊΊν ϋπαρξη ψηφιδωτου δαπέδου και στό ναό
και τόν καθορισμό

των πραγματικων

αναλογιων

του κτηρίου που

θα. πιστοποιουσαν και την πιθανη ϋπαρξη ύπερώων στην αρχικη βα
σιλικη εΤναι θέματα-προτάσεις για τόν μελλοντικό μελετητη του συ

νόλου των προβλημάτων του που θα φωτιστουν περισσότερο άπό τη
συστηματικότερη ερευνα.

6.

Ή βασιλικη της Παραβόλας

Στό ναό της Παναγί ας 85, πάνω στην ακρόπολη του αρχαίου Βου
κατίου 8σ , τό ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στην ανατολικη καΙ τη νό
ηα δψη του μνημείου.

Ή μεγάλη

τρίκλιτης βασιλικης (σχέδ.

6)

ήμικυκλικη

άψίδα της αρχικής

ενισχύεται έξωτερικα από δυό αντηρί

δες που εφάπτονται στό αρχαίο τείχος. Ό αλλοτε κενός χωρος ανά
μεσα στις αντηρίδες αύτες εΤναι σήμερα επιχωματωμένος καΙ διαμορ

φώνει ενα επίπεδο που βρίσκεται λίγο πιό χαμηΜ από την ποδια του
τριλόβου παραθύρου

που ανοιγόταν στόν ήμικύλινδρο

της κόγχης

του Ίερου.
Στη

σημερινη

μορφη

της άψίδας

συγκεντρώνεται

ενα πληθος

διαφόρων στοιχείων που δημιουργουν με την παρουσία τους ανάλογα
προβλήματα στον μελετητή. Χαμηλά, σε απόσταση
σημείο συνάντησης

του ήμικυκλίου

1,70

μ. απο τό

της άψίδας με τόν ανατολικό

τοίχο του ναου ως τη νότια αντηρίδα διακρίνει κανεΙς «αρχαϊκη» τοι
χοδομία (είκ.

14),

ζώνη απο τρεις σειρες πλίνθων (πάχους

εναλλάσσονται με παχυ συνδετικό κονίαμα (πάχους
συνεχίζεται σε μηκος

35

5

εκ. περίπου στόν ανατολικό

3

εκ.) που

εκ.). Ή ζώνη
το'ίχο του να

ου. Ή τεχνικη αύτή, που θυμίζει περισσότερο τρόπους δομης της ρω

μαϊκης

αρχιτεκτονικη ς87,

ανήκει

στην

αρχικη

παλαιοχριστιανικη

βασιλικη καΙ μπορει να συγκριθε'ί με την τοιχοδομία της πρωιμό
τερης παλαιοχριστιανικης

κτου

88

85.
86.
87.
88.

το\) χώρου,

της

βασιλικης

της Ναυπά

• Λίγο πιό πάνω Τι μορφη της τοιχοδομίας αλλάζει-γίνεται καΒλ. Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗ, ΑΔ

16, 1960, Χρονικά, σ. 197.
W. J. WOODHOUSE, Aetolia, σ. 190-196.
Πρβλ. ΑΔ 24,1969, Χρονικά, σ. 242, πίν. 241β.
Βλ. Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗ, ΑΔ 21. 1966, Χρονικά, σ. 267.

Βλ.

Π.Λ. ΒΟΚΟ'ΙΟΠΟΥΛΟΥ,

29
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τασκευαστικα πιο χαλαρη και κλίνει πρός τό πλινθοπερίβλητο

σύ

στημα δομης. Ή ιδια ακαταστασία παρατηρείται και στην άρατη τοι
χοδομία του κέντρου της άψίδας: Έδώ χρησιμοποιείται στην τοιχο
ποιία αρχαίο οικοδομικό ύλικό και πιό πάνω παρατηρείται χρήση κε
ραμιδιών τοποθετημένων σε άφθονο ασβεστοκονίαμα το όποίο συν
δέει άργους λίθους. Στο βόρειο μέρος της άψίδας ενα τμημα τοιχο
ποιίας (σε μηκος

1,60 μ.

και ϋψος

1,20 μ.)

παρουσιάζεται με το σύστημα

της αργολιθοδομης την όποία διακόπτει μονη σειρα δριζόντια τοπο
θετημένων πλίνθων (πάχ.

2

έκ.) σε ζώνες άνα

παρουσιάζει πλίνθινη διακόσμηση
επιβεβαιώνει

μεταγενέστερες

25-35 έκ. "Ενα τμημα
OpUS spicatum89 , γεγονός το όποίο

επεμβάσεις

στον

παλιότερο

κορμό

της άψΙδας.
Στην περιοχή του τριλόβοι> παραθύρου της άψίδας οΙ άλλαγές
μποροΟν να. χρησιμεύσοuν και ώς χρονολογικες ένδείξεις. ΤΟ παρά
θυρο (με πλάτος

1,90

μ. καΙ ϋψος

1,90

μ. &ς το τόξο της όδοντωτης

ταινίας) δεν άνήκει στην παλαιοχριστιανικι;

15).

ΟΙ λοβοί (πλ.

50

φάση της άψίδας (εΙκ.

έκ.) χωρίζονται με μαρμάρινους άμφικιονίσκους

(σψους ένας μέτρου) ποί> φέρουν λοξότμητα άποκομμένα έπίκρανα:

το μαρμάρινο ύλικό, άσφαλως σε δεύτερη χρί,ση. προέρχεται μαλλον
άπό το άνάλογο παλαιοχριστιανικό παράθuρο. Τό ανω μέρος του τρι
λάβου παραθύρου τfjς β' φάσης το\) μνημείου διαμορφώνει μιά σειρά
άπό τρία πλίνθινα τόξα (πάχ. πλίνθων

2,5

έκ.) τα δποία παρακολουθεί

όδοντωη; ταινία που διακόπτεται στο σψος της γένεσης των τόξων
αότων σο • Άνάμεσα στο κενο που δημιουργουν οΙ συγκλίσεις των έφαΑΔ

28, 1973, Χρονικά, σ. 394-395 και πίν. 350 α-β. Ν. ΖΙΑ, ΑΔ 29, 1973-1974, Χρο
543·545.
89. Γιά τήν μορφή αότή τi'jς πλίνθινης διακόσμησης βλ. Π. Λ. "BOKOTonoy·
ΑΟΥ, Άι.ιΧΙΤΒΚΤΟII ΙΚ1ί, σ. 173 καΙ σημ. 3, 4. Πρβλ. Nrκoy NncONANOY, Βυζαντινοι
,'αοΙ τής Θεσσαλ{αι; από τόν 100 αΙώνα αις Τ1ίν κατάκτηση ηίς π€ι.ιιoχής cίπό τούς
ΤΟV(lκοvς το 1393' συμβολη σΤ1) βυζαντινη ά(lΧΙΤ8κτονΙΚ1J, Άθi'jναι 1979, σ. 165
καΙ σημ. 623.
90. 'Ομοιότητα ως πρός τή μορφή παρουσιάζει τό παράθυρο τοσ ναο\} τf!ς
Παραβόλας μέ τό παράθυρο της άψίδος το\) '!ερο\} της βασιλικης Ζούρτσας (CH.
BOURAS, «ZourIsa. Une basilίque byzantine au Peloponne-se», CaII. ArcII. ΧΧ1 (1971)
143, εΙ1\:. 6) καθως έπίσης καΙ μέ τά παράθυρα της 1(εν-τρlκης άψlδας τl'jς παλιότερηι;
βασιλικί)ς στό ναό -r(i)v Βλαχερν(i)ν "Αρτας (Π. Λ. "ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΑΟΥ, 'Αρχιτεκτονι
κή, σ. 25, 23 σ".(. 8, καΙ πΙν. 8αβ) iΊ της Παναξιώτισσας σ-cή Γαυρολlμνη (δ.π., σ.
νικά, σ.

78,πΙν. 48α, 5α). Για τό σχi'jμα των τριλόβων παραθύρων μt έλεύθερους τους λο·
βοός βλ. καΙ Π. Λ. BOKOTOnOYAOY, «ΠερΙ τήν χρονολόγησιν το\} έν Kερκύρ~
ναο\)

't(i)v ΆγΙων 'Ιάσωνος καΙ Σωσιπάτρου», σ. 163. Πρβλ.
164-165, οπου καΙ αλλα σχεΤIKιl παραδείγματα.

νική, σ.

του (διου, 'Αρχιτεκτο

nAΛAIOXlηΣΊΊANIT\~Σ
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πτομένων τόξων διαμορφώνεται πλίνθινος διάκοσμος με τις πλίνθΟlΛ;
τοποθετημένες

σε σχημα Λ91.

Οί αναλογίες και ή μορφολογία του παραθύρου μας δδηγουν χρο

νολογικα στόν

10

αΙ 92, ωστε να μπορουμε να συμπεράνουμε στι κατ'

αυτη την έποχη εγινε μια ανακατασκευη του ναου πάνω στό προϋπάρ
χον σχέδιο. Ύπολείμματα

από τη φάση αυτη αναγνωρίζουμε

τόσο

στη βόρεια πλευρα της άψίδας του Ίερου, σσο και στ~ κατώτερα τμή
ματα της τοιχοδομίας

στους ανατολικους

τοίχους του βόρειου και

νότιου κλίτους του ναου.

Ή βαθμιδωτη

διάταξη της στέγης (πρώτη θλάση)93 σχηματίζει

κεκλιμένη-χω ρις κεραμίδια-επιφάνεια

30

περίπου έκ., σσο τό μη

κος ένός κεραμιδιου' τό τμημα της άψίδας που συνεχίζεται πρός τα
πάνω διαμορφώνεται σέ ήμικυκλικό 94 ύψηλό «τύμπανο», κατασκευη
που επικάθεται στό τεταρτοσφαίριο της κόγχης του Ίερου και διαμορ

φώνει έσωτερικα τό ανώτερο τμημα της. Τόν τοίχο της β' ζώνης της
άψίδας ελαφρύνουν

5

μικρές κόγχες95 που πλαισιώνονται με ταινία

από μικρους πλίνθους τοποθετημένους παράλληλα μεταξύ τους, μσρ
φη που μιμείται τη διάταξη και την κίνηση των οδοντωτων ταινιων
(είκ.

16).

Τόσο ή σύλληψη της αρχιτεκτονικης λύσης σσο και ή έκτέ

λεσή της από αποψη αίσθητικη μπορεί να χαρακτηριστουν

91.

Γιά τή μορφή του πλίνθινου διακόσμου

σε σχημα Λ βλ. ΝΙΚ.Κ.ΜΟΥΤΣΟ

ΠΟΥΛΟΥ, «Άνασκαφή της βασιλικης τού Άγ. Άχιλλείου», σ.

ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, 'Αρχιτεκτονική,

σ.

171

και σημ.

ώς ατυ-

7.

Πρβλ. Π. Λ.

314.

ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥ

ΛΟΥ, «'Εκκλησιαστικά μνημεία στήν Κλειδωνια Κονίτσης, 'Ηπειρωτικα Χρονικα

18' (1975)

92.

σ.

12.

Στό συμπέρασμα καταλήγει κανείς ϋστερα

μορφες παραθύρων σε αλλ α μεσοβυζαντινά μνημεία

'Αρχιτεκτονική, σ.

93.

από σύγκριση

με ανάλογες

βλ. Π. Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ,

164-165, 186, 192-193.

Για τό χαρακτηριστικό στοιχείο της θλάσης της στέγης στό τεταρτο

σφαίριο τής άψίδας σε ναους κυρίως της πρώτης χιλιετίας βλ. δ.π., σ.
σημ.

ενδείξεις. Πρβλ. ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΝΑΝΟΥ, Βυζαντινοl ναοl της Θεσσαλίας, σ.

94.

154

και

δπου και τα σχετικά παραδείγματα με τις απαραίτητες βιβλιογραφικες

1,

Μάλλον από παραδρομή δ ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ('Αρχιτεκτονική,

μειώνει στι ή διαμόρφωση της αψίδας τού ναού της Παραβόλας

Ιδιομορφία τού ναού του Άγ. Δημητρίου του Κατσούρη, δηλ.

σ.

24.
151)

ση

ακολουθεί τήν

((εΤναι ήμικυκλικη

μέχρι τού υψους της ποδιας τού παραθύρου καΙ τρίπλευρος εΙς το ανώτερον τμή
μα

της)).

95.

Ή διάταξη των κογχων που παρατηρείται στήν ανω ζώνη της αψίδας του

'Ιερού, χαρακτηριστικό

γνώρισμα σε ναους

Κωνσταντινοπολίτικου

τύπου, δεν

ε{ναι αγνωστη στή Βορειοδυτική 'Ελλάδα. Τή συναντουμε σηΊν Παρηγορήτισσα

της -Αρτας (βλ. ΑΝ. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ, Ή Παρηγορήτισσα τής "Αρτης,
σελ.

33,35, 160

καΙ εΙκ.

21-22).

Άθf\ναι

1963,

ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΤΣΑΡOl·
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χείς έμπνεύσεις μαστόρων που δούλεψαν με βασικη φροντίδα ηΊ συν
ΤΙ1ρηση του μνημείου' μπορεί να θεωρηθουν ώς εργο της ϋστερης βυ

ζαντινης περιόδου.
Άπό την παλαιοχριστιανικη φάση του να ου δεν εχουμε στοι
χεια στους πλευρικους τοίχους που περιόρισαν την εκκλησία στό κεν
τρικό κλίτος. ΣηΊ ΒΑ γωνία του ναου διακρίνεται ή αποκοπη του
συνεχιζόμενου πρός Β ανατολικου τοίχου του ναου σέ μηκος
και πλάτος

0,60

0,65

μ. Ή μορφιΊ της τοιχοδομίας μας δδηγεί στην ανακα

τασκευαστικη φάση του ναου στόν

100

αΙ 96 •

Ή βόρεια πλευρα του δρθιου σήμερα ναου διατηρεί έξωτερικά

μιά παλιότερη φάση τοιχοδομίας ως τό μηκος των

1,30

μ. πρός

Δ.

"Από τό σημειο αυτό ως τό δυτικό τέρμα του σημερινου ναου ή τοιχο
ποιία είναι νεωτερικιΊ μέ άρμολόγημα' μόνο στό σημείο που διαγρά
φεται-τειχισμένη τώρα-μιά βόρεια τοξωτη θύρα φαίνεται δτι οΙ
τεχνίτες που δούλεψαν γιά τη συντήρηση του ναου διατήρησαν τμη

μα της παλιότερης τοιχοδομίας. Λίγο δυτικότερα ή λοξη κατεύθυνση
ένός τοίχου, που σχηματίζει με τό βόρειο τοίχο του ναοϋ μικρη γω

νία (πλευρά-βάση

35

δέχτηκε τό μνημείο.
μ. και ϋψος

1,25

έκ.), μαρτυρεί τό γεγονός των επεμβάσεων πού

uEva

τμημα παλιας τοιχοδομίας (σε μηκος

1,35

μ. αναγνωρίζεται επίσης καΙ στην μετά τη μικρη

γωνία τοιχοδομία. Ή σύνδεση εξάλλου του νότιου τοίχου του σημ.
ναοϋ μέ τόν ευθύ ανατολικό του νοτίου κλίτους της βασιλικης, που
παρατηρείται μόνο χαμηλά σέ ϋψος

0,30

μ., συνηγορεί στην άποψη

ότι στη φάση του 1Ο0υ αΙ δ ναός παρέμεινε τρίκλιτος. Ό εξωτερικός
τοίχος τοί\ νοτίου κλίτους άπό αυτη τη φάση της βασιλικης διατη
ρείται σε ϋψος

0,40

μ. και διατρέχει παράλληλα δλο τό μηκος του

ναου. Άπό τη φάση αύτη διατηρουνται ακόμη κατώτερα σημεία του

τοίχου πού χώριζε τό κεντρικό από τά πλάγια κλίτη, στόν όποίο δια
κρίνονται τά ανοίγματα επικοινωνίας μεταξύ των κλιτων.

τα ανοίγματα ανάμεσα στό κεντρικό καΙ τό νότιο κλίτος, (εΙκ.

13),

κληροδοτημένες μορφές από τη φάση του 1Ο0υ αι. (καΙ πιθανως

την παλαιοχριστιανικη) στην έπόμενη φάση (του 13ου αΙ), είναι τώ
ρα τειχισμένα πλην ένός πού χρησιμεύει ώς νότια θύρα στό σημ.

ναό. Τρία άπό τά άνοίγματα μπορεί ν' σ.ποκατασταθουν με βάση τις

96.

Ή τοιχοδομία,

αργολιθοδομη

με κάποια δριζόντια διάταξη, ανα

με πλίνθους

0,25-0,30

τοποθετημένους

σε σειρές,

μ., θυμίζει ανάλογες τοιχοποιίες τών

ναών που μας απασχολουν, δπως Π.χ. ή Έπισκοπη της Μάστρου καί ή βασιλΙΙΩΊ
της Μεγάλης Χώρας, αλλα καί αλλων μνημείων της περιοχής (βλ. Π. Λ. Βοκο

ΤΟΠΟΥΛΟΥ, 'Αρχιτεκτονική, σ. 142).
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σωζόμενες μορφές τους. Ή διάταξή του φαίνεται νά πειθαρχεί στο
σύστημα των τριων μεγαλυτέρων ανοιγμάτων στη μέση της πλευρας
και δυό πιό χαμηλων στις ακρες97.
Ό τοιχος μεταξυ των τριων ανοιγμάτων φέρει βαρυφορτωμένο

πλίνθινο διάκοσμο (εΙκ.

17),

συνήθη σε μνημεια της εποχης του Δε

σποτάτου 98 • Ψηλά, πάνω από τά τρία νεότερα,

διατάσσονται σε μια

σειρά τά παράθυρα του φωταγωγου, κλεισμένα τώρα με τοιχοποιία'

είναι τοξωτα μικρα παράθυρα (Ο,90ΧΟ,40 μ.) που διακοσμουνται με
πλίνθινη δδοντωτη ταινία 99 κατα τό παράδειγμα των παραθύρων του
ναου της Παναγίας Πρεβέντζας
'Αχελώου.

στην περιοχη των Κρεμαστων του

Τό χάσμα που διαπιστώνεται

ανάμεσα

στον άνατολικο

τοίχο του σημ. να ου και στην τοιχοδομία της άψίδας επιβεβαιώνει

την αποψη στι δλόκληρη σχεδον ή νότια πλευρα του σημ. μνημείου
ανήκει στην τρίτη άνακατασκευαστικη φάση, που χρονολογικα προσ

διορίζεται στην εποχη του Δεσποτάτου

97.

lΟΟ

•

Τό ίδιο σύστημα βλέπουμε πως εφαρμόστηκε σ:ον Άγ. Γεώργιο Εύηνο

χωρίου καΙ την Έπισκοπη Μάστρου καθώς καΙ στην παλιότερη (tOI) τέλους τοl)
90υ η των αρχων του 1Ο0υ αΙ) βασιλικη της Βλαχέρνας της'Αρτας.

98.
χωρΙς

Ή πρώτη ζώνη του πλίνθινου διακόσμου με τη μορφη ψαροκόκκαλου

ράχη-μια ταινία κατ α μηκος τοποθετημένων

ένάλληλων

γωνιων-θυμί

ζει μνημεία από τό νότιο έλλαδικό χω ρο (βλ. Ν. Β. ΔΡΑΝΔΑΚΗ, «Ό ναός του "Αι
Λέου εΙς τό Μπρίκι της Μάνης» ΔΧΑΕ, περ. Δ', τόμο
σημ.

49),

5',

Άθ.

1972,

σ.

157-158

καΙ

άλλα από τΙς περιοχες της Θεσσαλίας (βλ. ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΝΑΝΟΥ, Βυζαντι

νοΙ ναοΙ τής Θεσσαλ{ας,
κεραμοπλαστικες

σ.

165

καΙ πίν. 37β κα! 67α) κα! συναντιέται

διακοσμήσεις

συνήθως σε

αετωμάτων σε ναούς της περιοχηι; της "Αρται;

(βλ. Γ. ΒΕΛΕΝΗ, «"Ενας παλαιολόγειος ναός στην περιοχη Δράμας», σ.
κα! οΙ σχετικές παραπομπές).

93.

δπου

Ή πάνω συνεχης ζώνη παρουσιάζει διαφορετικη

διάταξη των πλίνθων που γίνεται μέ έναλλαγη της μορφης τριων παράλληλων κομ
ματιων σε κάθετη εννοια καΙ τριων επίσης παράλληλων κομματιων σε όριζόντια
εννοια. Για τη διακόσμηση αότης της μορφης βλ. δ.π., σ.

103.

92

καΙ σχέδ. 5β της σ.

Τέλος στο κόσμημα που τοποθετείται με τον άξονά του κάθετο πρός την ό

ριζόντια διάταξη των ζωνων καΙ που αποδίδεται μέ ενα πλίνθο-κορμό πρός τον
όποίο συγκλίνουν λοξα πρός τα κάτω πλίνθοι σάν πλευρικα όστα ψαροκόκκαλου,
θα πρέπει να δουμε μάλλον κάποια προσπάθεια του τεχνίτη να προσδώσει στό
κόσμημα μορφη δενδρυλλίου (πρβλ. Ν. Β. ΔΡΑΝΔΑΚΗ, «Ό ναός του "Αι- Λέου».
σ.

156·157,

σημ.

44-45),

ή κορυφη τοl) όποίο υ όρίζεται με η'!ν τοποθέτηση των

πλίνθων σε σχημα ρόμβου.

99.

Ό ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

παρατηρεί

δτι ό «τεχν{της

δεν ηδυνήθη

να στρέψυ

την ταιν{αν εΙς τα σημεία οπου αϋτη καμπυλοϋται» κα! προχωρεί στη διαπίστω
ση στι ((ή ατέλεια αϋτη απαντξί καΙ εΙς μερικα

αλλα,

πρώίμα

κυρ{ως, μνημεία,

ώς ή Σκριποϋ (κεντρικη καΙ βορε{α άψΙς, παράθυρον νοτ{ας κεραΙας), ή ΚοΙμησις
τής Παραβdλας (νοτ{α πλευρά)

...»

('Αρχιτεκτονική, σ.

170).

Τό ίδιο δμως φαινό

μενο παρατηρείται καΙ Q'τα παράθυρα του ναου της Παναγίας της Πρεβέντζας

ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΤΣΑΡοr
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Ύπάρχουν άναμφισβίιτητα συγγένειες μεταξυ των μνημείων που
σύντομα εξετάσαμε, τόσο σηΊν τυπολογία και τις άναλογίες τους, Όσο
και στις κατασκευαστικες λύσεις και στη μορφολογία. Βασιλικες άρ

χικά τρίκλιτες, ξυλόστεγες, με μεγάλες ήμικυκλικες άψίδες, ύπερυ
ψωμένους φωταγωγους (Ευηνοχώρι, Μάστρου, Μ. Χώρα, Παραβόλα),

στοιχεια που φαίνεται νά διατηρουνται και σε μεταγενέστερες φάσεις
των μνημείων, Όσο αυτά παραμένουν με την άρχικιΊ τυπολογία. Στις
κατόψεις

κυριαρχει τό γεωμετρικό

πνευμα στό παλαιοχριστιανικό

σχέδιο' στις μεταγενέστερες φάσεις διαπιστώνονται όρισμένες άπο
κλίσεις άπό αυτόν τόν κανόνα. Τά μνημεία Όμως στό σύνολό τους
μπορουν νά χαρακτηριστουν ώς τυπικά παραδείγματα, δηλωτικά των

επιβιώσεων της τρίκλιτης παλαιοχριστιανικης βασιλικης σε μεταγε
νέστερες περιόδους, δπου παρατηρειται δχι συχνη χρήση αυτης της

τυπολογίας.

Στην «εν κατόψει» μορφη των άψίδων τά μνημεια παρουσιάζουν

κοινό τό στοιχειο των αντηρίδων ΙΟΙ ' μοναδικη εξαίρεση αποτελει ή
βασιλικη της Μ. Χώρας, άλλ' ώστόσο πρέπει νά διατηρουμε επιφυ
λάξεις ώς πρός τη χρονολογικη τοποθέτηση της άψίδας σηΊν παλαιο

χριστιανικη φάση του μνημείου: πιθανότερη εΤναι μιά~χρονολόγηση
στη διάδοχη

φάση της παλαιοχριστιανικης

βασιλικης.· Στην Έπι

σκοπή, μόνη εκκλησία με διατηρημένο τριμερες 'Ιερό βημα ΙΟ2 , συ-

(Π. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΥΘ. ΤΙΙΓΑΡΙΔΑ, «Μεσαιωνικα. μνημεία ΑΙτωλίας και 'Ακαρ
νανίας», ΑΔ

23,1968,

Χρονικά, σ.

χρονολόγηση της νότιας

•Λλλωστε

284,

πλευρας

πίν. 225α), ωστε ή αποψη για. μια πρώιμη

του ναου τής Παραβόλας να μην ευσταθεί .

πολυ χαμηλι'ι. κα! σε μεγάλο μηκος της νότιας πλευρας όλόκληρα τμή

ματα τοιχοποιίας (αυτό Π.χ. με την κεραμοπλαστική διακόσμηση) ανάγονται στήν
εποχη του Δεσποτάτου.

100.

Ό

ΣΩΦΡΟΝΙΟΙ

Ποιμην ό Καλός,

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ,

19(1930)151

«Χριστιανικα.

εΙχε χρονολογήσει

μνημεία

'Ακαρνανίας»,

τό ναό της Παραβόλας

ώς ε

νιαίο κτήριο της εποχης τι'.Ον Κομνηνοδουκάδων της Ήπείρου.

101.

Ό ΟΡΛΑΝΔΟΙ,

(Ή ξυλόστεγος

γειακής λεκάνης, τόμο Β', 'Αθηναι

1954,

παλαιοχριστιανικη
σ.

572)

βασιλικη

τής Μεσο

παρατηρεί στι «εύρίσκομεν εΙς

llΊν 'Ήπειρον Ιδίq. (Νικοπόλεως βασιλικαί Α, Β, καί Γ, Παραμυθια.) κτιστας αντη
ρίδας προσκεκολλημένας επί του κυλινδρικου τοίχου της άψίδος είκ.
Πρβλ. καίσημ.

102.

32

175, 176».

εδι'.Ο.

Βλ. σχετικά, Δ. Ι. ΠΑΛΛΑ, «Ή Παναγία της Σκριπους»,σ.18 κ.ε., σπου καί

πλούσια βιβλιογραφία. Για τίς βυζαντινές τρίκλιτες βασιλικές μέ τρείς άψίδες

βλ. καί Π. Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, 'Αρχιτεκτονική,

σ.

134

καί σημ.

2, 3.

Πρβλ. του

ίδιου, «Παρατηρήσεις στην λεγομένη βασιλική του 'Αγίου Νίκωνος», Πρακτικά

Α' Διεθνοίίς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών,
[Πελοποννησιακά, παράρτημα

6],

σ.

277-278.

τόμο

Β', Άθηναι

1976-78,

ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ ΣΤΗ Δr'τ.
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ναντουμε ακόμη τό παλαιοχριστιανικό σύνθρονοΙΟ3 , αρχιτεκτονικη
μορφη πού δεν μπορουμε να έλέγξουμε (στην παρούσα κατάσταση)

αν ύπηρχε στις άλλες βασιλικες πού εξετάζουμε. Τό θέμα παρουσιά
ζει ενδιαφέρον και για την έκκλησιαστικη ιστορία της περιοχης,
αν τό σύνθρονο μπορεί νά συνδυάζεται με την ϋπαρξη «επισκόπων»10Ι
στούς τόπους των μνημείων.
Στόν κυρίως ναό δ διαχωρισμός του κεντρικου κλίτους από τά

πλάγια πραγματοποιείται σχεδόν όμοιότροπα σε δλα τα έξεταζόμενα
όρθια μνημεία, στά όποία διακρίνονται όμοιότητες στην κατασκευη
και τη μορφολογία των ανοιγμάτων (σχέδ.

8).

ΤΟ στοιχείο του νάρ

θηκα, διαπιστωμένο μόνο στην Έπισκοπή, ασφαλως θα ύπηρχε στόν
·Λγ. Γεώργιο, τη βασιλικη της Μ. Χώρας και της Παραβόλας (δπου
ό έξωτερικός τοίχος του νοτίου κλίτους επιμηκ6νεται πρός Δ)' στα.
ύπόλοιπα

μνημεία

αγνοουμε

την κατάσταση

του σχεδίου

τους

σ'

αύτη την περιοχή.

Ή ϋπαρξη ύπερώων ΙΟ5 δεν μπορεί να. πιστοποιηθεϊ: απόλυτα σε
κανένα από τα. μνημεία. Στη βασιλικη της Μ. Χώρας οι αναλογίες
επιτρέπουν μια. τέτοια ύπόθεση. Στην Έπισκοπη ενδιαφέρον παρου
σιάζουν οι τετράγωνες,

χωρις κλίση της κάτω πλίνθου, δοκοθηκες,

πού μοιάζουν τοποθετημένες νά δεχτουν όριζόντιους δοκούς γιά πά

τωμα ΙΟ6 • Άλλα τουτο δεν σημαίνει αναγκαστικα οτι ύπηρχε ύπερωο
πάνω άπό τόν νάρθηκα, αν λάβουμε ύπόψη ΟΤΙ οι δριζόντια τοποθε
τημένοι

ξύλινοι

δοκοι

πιθανως

στήριζαν

όριζόντια

τοποθετημένα

φατνώματα.

Όμοιότητες μπορεϊ: γενικά νά διαπιστώσει κανεις και στη μορφη

της τοιχοδομίας των κατωτέρων μερων (Άγ. Τριάδα, 'Άγ. Γεώργιος,

Κοίμηση Παραβόλας),

ενω από την άλλη μεριά συγγενικη είναι ή

τοιχοδομία της Έπισκοπης και της βασιλικης της Μ. Χώρας. Χρήση
αρχαίου ύλικου παρατηρεϊ:ται στην τοιχοδομία της Έπισκοπης, της

βασιλικης στη Γουρια. και στην Παραβόλα ΙΟ7 •

103.

Βλ. δ.π., σ.

104.

·Ο.π., σ.

135-136.

136.

Ή αποψη τοϊ! καθηγ.

r.

Κονιδάρη γιά τήν πιθανή παρουσία

«έ π ι σ κ ό π ω νι> στΙς περιοχ.ές τι'ί)ν μνημείων, πού διατυπώθηκε στό τέλος της
άνακοίνωσης μου στό Χ Διεθνές Συνέδριο Χριστιανικης 'Αρχαιολογίας, δέν μέ
βρίσιcει άντιθετο. Εόχαριστι'ί) τόν κ. Κονιδάρη καΙ άπό τη θέσlι αυτή γιά την πα
ρατήρησή του.

105.
106.
107.

Βλ. Π. Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, 'Αρχιτεκτονική, σ.
Βλ. δ.π., σ.

19,

σχέδ.

Ή χρησιμοποίηση

137.

6.

άρχαίου υλικού σηΊν τοιχοδομία τι'ί)ν ναι'ί)ν ευκολύν

θηκε άπό τή θέση τι'ί)ν μνημείων JςOντα σέ αρχαίους οΙκισμούς.
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Άπό αποψη κατασκευης διαπιστώνονται σχέσεις στα τρίλοβα

παράθυρα των αψίδων του Άγ. Γεωργίου, τΊΊς Έπισκοπi'jς-που διατηρουνται καλύτερα-και 'ίσως της βασιλικης ση) Μ. Χώρα, ενω
ση)ν Κοίμηση της Παραβόλας και κατασκευή και μορφολογία εΙναι
διαφορετικές.
τα τόξα των ανοιγμάτων στους πλευρικους τοίχους των κεντρι

κων κλιτων διαφέρουν ώς πρός η) μορφη
μνημεΙα.

ακόμη και στα 'ίδια τα

Ή μορφή των ελεύθερων, χωρις πλαίσιο από μια σειρα

πλίνθων (βήσαλα) ό.κτινοειδως διατεταγμένων πλίνθων, τόξων της
Έπισκοπης απουσιάζει από τόν υΛγ. Γεώργιο,

Χώρας και την Παραβόλα'

11)

βασιλικη τΊις Μ.

στις δυό πρωτες βασιλικες είναι κοινη

ή μορφη του τόξου που παρακολουθείται άπό μονη σειρά. καμπύλων

πλίνθων ώς πλαίσιο, ενω στό Ευηνοχώρι και τήν Παραβόλα συναν
τουμε και η) μορφη τόξων με εναλλαγη λίθων και πλίνθων στην κα

τασκευή. Τέλος, στα τόξα του τριβήλου της ΈπισΚΟΠΙ1ς και στό πα
ράθυρο του δυτικου αετώματός της συναντουμε διπλή σεφα πλίνθων

τοποθετημένων

σε διαφορετικα επίπεδα.

Τρίβηλο lΟ8 ανάμεσα στόν κυρίως ναό και τό νάρθηκα ύπάρχει
μόνο

ση)ν Έπισκοπι1,

άλλά. αρκετες

κορμων κιόνων στό χωρο) δδηγουν

ενδείξεις

(κυρίως

ή ϋπαρξη

στην αποκατάσταση

τριβήλου

και ση) βασιλικη του Άγ. Γεωργίου.
Στις τέσσερις δρθιες αψίδες Ίεροϋ βήματος θα μπορουσε κανεις
να παρατηρήσει

κάποια κοινη άντίληψη

στη μορφολογία της καθ'

ϋψος διαρθρώσεως, με τα τρίλοβα παράθυρα στό κέντρο και τη χαρα
κτηριστικη

θλάση της στέγης στό τεταρτοσφαίριο, μορφη

που μι

μείται άσφαλως και ή κακότεχνη κατασκευη στό ναό της Παραβό
λας. Στό έσωτερικό

των αψίδων των βασιλικων

Χώρας χαρακτηριστικοι

χες μορφες παλαιοχριστιανικων εργων. Γενικότερα
μάρου

σΤ1)

διακόσμηση

Μάστρου

και Μ.

κοσμητες φαίνεται ΟΤΙ μιμουνται άντίστοι
του εσωτερικου

1i

ΧΡΙ1ση του μαρ

των έκκλησιων-τουλάχι

στον στή «δεύτερη» φάση τους (β' μισό 80υ αΙ)-δεν φαίνεται να

συνηθίζεται ΙΟ9 • Έλάχιστα στοιχεία

μας παρέχονται

από τα κινητα

εύρήματα για τέτοιου ε'ίδους διακόσμηση από η) βασιλικη του Άγ.

Γεωργίου lΙΟ •

108.

Βλ. σχετικά,

basilίques

J.-P. SODINI, «Note sur deux variantes Ι'egίοnaΙes dans les
de Grece et des BaIkans: Le tribe]on et !'en1p!acement de I'ambon», BCH

49(1975)1, 581-584.

109.
t 10.

Πρβλ. Δ. Ι. ΠΑΛΛΑ, «Ή Παναγία της Σκριπους», σ.

3 και 6.

Πολλά κομμάτια μαρμάρου έμφανίζονται στό χωρο γύρω άπό τό μνημείο,

Ιδιαίτερα σε καιρους που χρησιμοποιουνται

άπό τους γεωΡΥούς μηχανικά μέσα

.

ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΛΝΙΚΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ ΣΤΗ Δrτ. ΣΤΕΡΕΑ
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δαπέδων, γιατι ή

στάθμη τους σχεδόν σε δλα τα μνημεία δεν είναι καθορισμένη. Στην

Έπισκοπη διαπιστώνεται χρήση ψηφιδωτου δαπέδου άπό την παλαιο
χριστιανικη

φάση

του

μνημείου,

ένω ενα τμημα

έπιστρώσεως

με

πήλινες πλάκες στό νότιο κλίτοςllΙ άνήκει μάλλον στην άνακατα
σκευαστικη φάση του ναου. Είναι πoΛU πιθανό να εγινε χρήση ψη
φιδωτο\) δαπέδου και στη βασιλικη της Μ. Χώρας, αν κρίνουμε άπό

την ϋπαρξη ψηφιδωτων σε παρακείμενους χώ ρους 1l2. Τέλος, για τη
χρήση κεραμοπλαστικου διακόσμου εχουν ήδη άναφερθεί έπιμέρους
στοιχεια πού απαντουν στόν ΥΑγ. Γεώργιο, τ11ν Έπισκοπη και την

Κοίμηση της Παραβόλας.
Άπό την έξέταση των δεδομένων των παλαιοχριστιανικων

βα

σιλικων που είδαμε προκύπτουν γενικότερα συμπεράσματα: α) οι βα

σιλικες της Δυτικης
της

Στερεας

παλαιοχριστιανικης

έντάσσονται

αρχιτεκτονικης

κυρίως άπό τό μητροπολιτικό

στα γενικότερα πλαίσια
του

χώρου

με

κέντρο της Νικοπόλεως

έξάρτηση
β) οι ναοι

μπορουν ν' άποτελέσουν μια δμάδα με κοινη άντίληψη της τυπολο
γίας και κάποιο ιδιαίτερο τοπικό χαρακτήρα στη μορφολογία, πού
διακρίνεται

καθαρότερα

στις μεταγενέστερες

γ) Οί χρονολογήσεις

των οίκοδομικων

φάσεις των μνημείων.
φάσεων των έκκλησιων

που βασίζονται στα στοιχεία του καθενός μνημείου, δταν συνεκτιμη
θουν, δρίζουν γενικότερες άλλα παράλληλες χρονικές περιόδους στην
ιστορία τους τον

50/60, τό

β' μισό του 80υ, τόν

90/100

αΙ και την έπο

χη του Δεσποτάτου, αν μείνει κανεις μόνο στα πλαίσια των βυζαντι
νων χρόνων.
γιά τι'!ν καλλιέργεια τοϋ εδάφους. Γλυπτά μεταφέρθηκαν, σύμφωνα μέ προφορικη
παράδοση, κι εντειχίστηκαν σέ κατασκευές σπιτιών στό χωριό ~Aγo Γεώργιος. 'Ο

ρισμένα τμήματα γλυπτών παρουσιάζουνΙδιαίτερο ενδιαφέρον: α) λοξότμητο κομ
μάτι γείσου

(0,27

μ. μήκους καΙ πλάτους -ανω-

0,11

μο). ΕΙναι διαμορφωμένο σέ

κοιλο βάθος που διακοσμειται μέ καλαμοειδη φύλλα, φύλλα άκανθας καΙ αστρά
γαλους (πρβλ.

J.-P. SODINI, «Remarques SUl' !a scu!pture architectura!e dΆttique,
de Beotie et du P6!oponnese iι !'epoque pa16ochretienne», BCH 51(1977)423 κοε.
εΙκ. 3, 8, 17, 20), β) τμημα παραστάδας μέ αυλακώσεις (0,20 μ. μήκους και 0,12 πλά
τους πάχους 0,03 μ.)ο Άλλα κομμάτια μαρτυροϋν την προέλευσή τους από εργα
ελληνιστικών tΊ ρωμαϊκών χρόνων, όπως τό τριγωνόμορφο κομμάτι (0.18ΧΟοI2Χ

0.03

μ.) μαρμάρου με εγχάρακτη λατινικη επιγραφηΜ.SΙC

[.. ο tΊ κάποιο απότμημα
(0.50 μ. μήκους, 0.30 μο πλάτους καΙ πάχους 0.20 μο) που χρησί
στα 200 μ.χο] ώς σίμη σε αγνωστο ρωμαϊκό οΙκοδόμημα της περιοχής.

με λεοντοκεφαλη
μευσε [γύρω

ΕόχαριΟ'τώ θερμα τόν αΙδεσ. Κων. Καλαμπαλίκη, εφημέριο της κοινότητος Άγο
Γεωργίου, για την συμπαράστασή του στην επιτόπου ερευνα.

111.

Βλ. Π. Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, 'Αρχιτεκτονική, σ.

1120 Βλ.

D.

Ι PALLAS,

Les monuments,

σ.

29

σημ.

20 καΙ
64a.

πίν. 6β, Ία-β.
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Ναοι τοποθετημένοι πλάι σε αρχαίους οΙκισμους μας παρέχουν
παράλληλα μια εΙκόνα της ζωης στην περιοχη που πέρασε την «κλει

στη» περίοδο τών έπιδρομων του Ίου και 80υ αΙώνα' θά' λεγε κανεις
δτι οί οΙκοδομικές τους μεταβολες αποτυπώνουν τίς ίστορικες περι
πέτειες όχι μόνο αύτης της πολυσυζητημένης περιόδου 113 άλλα και
της ταραγμένης εποχης που ακολούθησε στα τέλη του 90υ και τις

αρχές του lOου αΙ, δταν οί επιδρομές τών Βουλγάρων114 τρομοκρατουν
για μια ακόμη φορα τους πληθυσμους και των δυτικών περιοχών της

Στερεας Έλλάδος. Κάτω από αυτές τις ίστορικές συνθηκες θα πρέπει
να αντιμετωπιστουν και οί προσπάθειες για την ανασυγκρότηση της

εΙρηνικης ζωης τών κατοίκων και τη φροντίδα τους να ξαναστήσουν
τους ναούς τους, κάποτε τους 'ίδιους ναους που εγκατέλειψαν σε δί>
σκολους καιρούς.

ΕΠΙΜΕΤΡΟ

νΕπειτα από τη συνοπτικη εξέταση τών παλαιοχριστιανικών μνη

μείων με φάσεις βυζαντινης περιόδου θ' αναφερθούμε ακόμη σε τρείς
ναους που θα μπορο(jσαν καΙ ν' απουσιάζουν από τό μελέτημα αυτό.
Για τόν ενα, η'} βασιλικη της Τριμυτους, εκφράστηκε ηδη ή αποψη
από τόν καθηγ.

Megaw

δτι χτίστηκε στα θεμέλια μιας παλαιοχριστια

νικης βασιλικη ς 115. Τό σχέδιο δμως του μνημείου που αποκλίνει
κάπως από τα καθαρα και ακριβώς καθορισμένα παλαιοχριστιανικα

πρότυπα 116 , ή κάτοψη της άψίδας το\) Ίερου με την κάποια αδεξιό
τητα στη χάραξη ένός ακανόνιστου καμπύλου σχήματος και προπάν

των ή επιτόπια κτηριολογικη εξέταση των διατηρημένων παλιότερα
τοίχων ll7 , ενισχύουν τη χρονολόγηση στό β' μισό του lOου αΙ από

τόν καθηγ. Βοκοτόπουλο 118 • Τό ψηφιδωτό δάπεδο που δημιουργεί
ίσως κάποιες αμφιβολίες είναι πιθανό να μιμείται διακοσμητικους

τρόπους ένός καταστρεμμένου μνημείου, του ναου του Άγ. 'Ιωάννου
στό γειτονικό χωριό Μπερμπάτης119, μια περιοχη στην όποία επιση-

113.
114.

ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, «Ή Παναγία της Σκριπους», σ.

1-7.

Βλ. Ν. Α. ΒΕΗ, «ΑΙ έπιδρομα! των Βουλγάρων όπό τόν τζάρον Συμεων

κα! το. σχετικο. σχόλια του Άρέθα Καισαρείας», Έλληνικα

115.
116.
117.

Βλ.

Journal

ο/

1(1928)337-370.

Hellenic StIldies 97(1977)238.

Βλ. Π. Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, 'Αρχιτεκτονική, σ.

30,

σχέδ.

11.

Δυστυχως τό μνημείο καταστράφηκε κατο. τιΊ διάρκεια έργασιων για τιΊν

άνέγερση νέου ναου.

118.
119.

·Ο.π., σ.

189-191.

'Ο ναός του Άγ. 'Ιωάννου,

που βρίσκεται ΝΑ της κοινότητας, στην πl;-

ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ ΣΤΗ Δrτ.
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μαίνεται ζωη στα. υστεροκλασικα. και τα. πρωτοχριστιανικα. χρόνια 12Ο .
Τό αλλο μνημείο είναι ή αγνωστη, μονόχωρη τώρα, εκκλησία

του Άγ. Γεωργίου, νότια από τό χωριό Καινούργιο (σχέδ.

7), στόν

κάμ

πο της Τριχωνίδας, Όπου τόσο ή παράδοση για. μια. «βυθισμένη» εκ
κλησία (τό μνημείο είναι πράγματι

βυθισμένο στό εδαφος και χα

μηλό) Όσο και τα. υπολείμματα ένός βυζαντινου ναου προϊδεάζουν
για. την προυπαρξη ένός προγενέστερου κτηρίου. τα. λίγα κατασκευα

στικα. καί μορφολογικα. δεδομένα του βυζαντινου μνημείου (πλινθο
περίκλειστο σύστημα δομης, δίλοβο παράθυρο άψίδας,

κεραμοπλα

στικό καί πιθ. κυκλικό παράθυρο στό αέτωμα) συνηγορουν για. μια.
χρονολόγηση πρός τα τέλη του 100υ αΙ, ενώ ή τοιχογραφία στό εσω
τερικό του τεταρτοσφαιρίου της κόγχης του Ίερου (εΙκ.

18)

ανάγεται

πιθανώς στα. τέλη του 130υ αΙΙ 21 . Στην ίδια περιοχη δεν αποκλείεται
πάντως να υΠf\ρχαν πρώιμα

χριστιανικα

μνημεια, Όπως υποπτεύεται

κανείς στη θέση του ναου του Άγ. Νικολάου, του κοιμητηριακου τώ
ρα ναου του χωριου.

Τέλος, για. την μαλλον όψιμη παλαιοχριστιανικη

βασιλικη της

Άγ. Σοφίας κοντα στόν Μύτικα της Άκαρνανί ας 122, για την όποία
έξέφρασα

ήδη όρισμένες

επιφυλάξεις σχετικα

με τη χρονολόγηση

της άψίδας του Ίερου Βήματος,123 και ίσως μιας χαμένης υπερκεί
μενης φάσης του μνημείου-επιφυλάξεις
τη χαλαρη κατασκευη

σε σύγκριση

της τοιχοδομίας

με τη χαμηλότερη

που υπαγορεύονται τόσο από
της, τη διαφορετικη

παλαιοχριστιανΙΚΙ1

μορφη

τοιχοποιία και

η'] διατάραξη της κατασκευης του ήμικυκλίου στα συγκεκριμένα ση
μεια που ένώνονται τα ανομοιογενη υλικα του όρθιου, μειωμένου κατα

0,35

μ. από τόν παλαιοχριστιανικό,

τοίχου-δεν θα επιμείνω εδώ πε-

ριοχη «ΜνημεΙα», εχει πρόσφατα ανακαινιστεί. Στό εσωτερικό του παλαιότερου

ναου, που επισκευάστηκε στα
του δαπέδου.
ΑΔ

1952,

εκσκαφες άποκαλυψαν την ϋπαρξη ψηφιδω-

.

120. Βλ. Κ. Α. ΡΩΜΑΙΟΥ, «ΕΙδήσεις εκ της Η' άρχαιολογικης
11(1916) σ. 45.
121. Ή τοιχογραφία παριστάνει ενθρονη τη Βρεφοκρατούσα

περιστοιχίζεται

περιφέρειας»,
Θεοτόκο που

άπό δύο σεβίζοντες Άγγέλους. Ή διατήρηση της τοιχογραφίας

εν είναι ίκαvοποιητικη (βλ. εΙκ.

18).
122. Βλ. σχεΤΙKιl Π. Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΑΑ, 12, 1968, σ. 152. Πρβλ. ΠΑΕ
1972 σ. 109-113. Τό Ιργον τής 'Αρχαιολογικής ΈταιρεΙας 1972, σ. 51, είκ. 44. Ό.π.,
1980, σ. 16-17 είκ. 39-41.
123. «'Ο ναός των Άγίων Θεοδώρων της Αίτωλικης Σταμνας και ό ανεικο
νικός του διάκοσμος», Τιμητικός τ6μος για τον καθηγ. Στ. ΠελεκανΙδη, σημ. 36
(τυπώνεται) .
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ρισσότερο.

Ή συνεχιζόμενη

ερευνα του αρχαιολογικου

χώρου καΙ

του ναου124 δεν επιτρέπει ίσως την πρόωρη διατύπωση συμπερασμά~

των, θέματα που ανήκουν στο σύνολό τους στην άρμοδιότητα του
ανασκαφέα.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

124.

Β. Κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ

Στόν καθηγ. Π. Λ. Βοκοτόπουλο που επέτρεψε τη φωτογράφιση το(J μνη

μείου για να παρουσιαστο(Jν οΙ διαφάνειες με την ανακοίνωσή μου εκφράζω τις
ευχαριστίες μου.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ

'Από τΙς εργασίες που κυκλοφόρησαν μετα την ανακοίνωση
στό

100

tO(J

θέματός μου

Διεθνες Συνέδριο Χριστιανικης 'Αρχαιολογίας και αφο(J παραδόθηκε τό

κείμενό μου για εκτύπωση θα πρέπει να μνημονευτο(Jν: α) τό βιβλίο το(J ΑΘ. Δ.

ΠΑΛΙΟΥΡΑ, ΑΙτωλοακαρνανία' συμ{Jολη στη μελέτη των (Jυζαντινων καί μετα{Jυ
ζαντινων μνημείων, 'Ιωάννινα 1981 και β) τό βιβλίο το(J PETER SOUSTAL, Nikopo/is
und Kepha//enia [Tabula Imperii Byzantini, 3), Wien 1981, εργο που αποτελεί α
ξιόλογη συμβολη στην {στορικη γεωγραφία της βυζαντινης
λάδος γενικότερα (βλ. τΙς σελ.

42-43

και

βορειοδυτικης Έλ

121, 155-156, 169, 189,202-203,224,280).

Ό Παλιούρας μεταφέρει στη συλλεκτικη έργασία του τις απόψεις των έρευ
νητων που πρωτοπαρουσίασαν τα μνημεία (Μεγάλη Χώρα, Τριμυτού, Έπισκοπη
Μάστρου), ένω διαφοροποιείτΙς θέσεις του για τα μνημεία τοlJ 'Λγ. Γεωργίου Εύη
νοχωρίου και της Παραβόλας.Ή αποψή του δτι ό ναόςτοlJ 'Αγ. Γεωργίου ((πρωτο

χτίστηκε» από τΙς ((ιΙρχες του 100υ μέχρι τίς ιΙρχές τού Που αΙώνα» (σ.

139),

δ

πως και ή αντίστοιχη αποψη που τοποθετεί την ίδρυση της βασιλικης της Παρα

βόλας στη (φεσο{Jvζαντινη π~'ρlοδΟ!)

(σ.

158) δεν

με βρίσκουν σύμφωνο, τόσο γιατ!

τά δεδομένα των μνημείων έρμηνεύονται διαφορετικά δσο και από τό γεγονός δη
ό Ιδιος ό συγγραφέας δεν φαίνεται να εχει ξεκαθαρίσει τα χρονολογικά ζητήμα

τα των μνημείων. Εϋκολα Π.χ. διαπιστώνει κανείς την αντίφαση που δημιουργοlJν
τά γραφόμενά του στη σελ.

περιλαμβάνονται

33

του βιβλίου του (δπου τα δύο πρηγούμενα μνημεία

στΙς (({Jασιλικες που ή Ιδρυσή τους τοποθετείται πιθανότατα στην

π α λ α ι ο Χ Ρ ι σ τ ι α ν ι κ η έποχη [ή υπογράμμιση εΙναιδική μου], σπως για παρά

δειγμα συμ{Jαlνει με τΙς βασιλικες Μεγάλης Χώρας 'Αγρινίου, τη βασιλικη του
κάστρου Παρα{Jόλας η τη βασιλικη του Άγ{ου
γιος Μεσολογγlοv») καΙ τό κείμενο των σελ.

Feweylov στό χωριό 'Άγιος Γεώρ
139 καΙ 158 (δπου χρονολογοlJνται

τα μνημεία).

Για τόν "Αγιο Γεώργιο Ευηνοχωρίου ίσως θά επρεπε να έπανορθωθο(Jν, για
νά μή μεταβιβάζονται,

δρισμένα λάθη που οφείλονται μαλλον σε παραδρομές.

Ό Παλιούρας Π.χ., ακολουθώντας τόν Π. Λ. Βοκοτόπουλο, θεωρεί τή δεκάπλευρη,
μετά τή θλάση της στέγης, τοιχοδομία της άψίδος ώς έπτάπλευρο (σ.

139).

Δια

κρίνει επίσης στή μορφή που απεικονίζεται στηθαία μέσα σε πλαίσιο στην παρά

<ί,αση της Πλατυτέρας τόν ΕύαγΥελιστη 'Ιωάννη «σε νεαρη ήλικία», διαβάζονται;

ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΥ'Τ. ΣΤΕΡΕΑ

τl'}ν έπιγραφη στό πλάι: δ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑ(ΝΝΗΣ) (σ.

140).

465

Ή επιγραφη ομως όρθιJ.

μας πληροφορεί οτι ό Άγιος δεν είναι παρά εκείνος στόν όποίο είναι άφιερωμέ
νος δ ναός (Ο AΓIOC ΓΕΩΡΓΙΟC, βλ. πίν. 19). [Ύποθέτω ότι πιθανώς στό αντί
στοιχο βόρειο πλάίσιο' απεικοΎιζόταν ή μορφη του 'Αγ. Δημητρίου]. Λυπαμαι
πού, γιά λόγους πέρα από τη θέλησή μου, τό κείμενο τής ανακοίνωσή ς μου κυκλο

φορεί μετά τη δημοσίευση του βιβλίου τοϋ κ. Παλιούρα κι ετσι δεν μπόρεσε νά
τό λάβει δπόψη του [σε μιά μορφη βέβαια πιο έκτεταμένη

άπό τl'}ν περιληπτικη

διατύπωση που δημοσιεύτηκε στις Περιλήψεις 'Ανακοινώσεων τού Γ Διεθνούς
Σvνεδρlοv Χριστιανικής 'Αρχαιολογlας, Θεσσαλονίκη

28

ΣεΠΤ.-4 Όκτ.

1980,

σ.

51].

Κυκλοφόρησε και ή μελέτη του ΔΉΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΥ, «Νεώτερα στοιχεία σε

βυζαντινους ναους τής Αίτωλοακαρνανίας» Ήπ. Χρ.
φέρεται στήν ύποσημ.

2

23(1981) 266-283

που ανα

αυτής τής μελέτης.
Β.Κ.
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1.
2.
3.

Βασιλιχ-η της Ναuπ&κτοu.
Βασιλιχ-η του λόφοu Άγ. Τρι&Οας.
Βασιλιχ-η του Άγ. ΓεωργΙοu Είιη
νοχωρΙου.

4.
5.

ΠαναγΙα ~ Τριμυτού.
Βασιλιχ-η της ΦοινικιίΧς Μεσολογ
γΙου.

6.
7.

Έπισχοπ-η της Μ&στρου.

Βασιλικ-η του λόφου 'Άγ. Ίω&ν-

νης ΓοuριCXς.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Βασιλικ-η
'Άγ.

της

Γεώργιος

Μεγάλης
στο

Χώροις.

Καινούργιο.

Βοισιλικ-η της Παροιβόλας.

Βασιλικες Δρυμου ΒονΙτσης.
Βασιλικες της νησΙοοις Κέφαλος.
Βασιλικες της Νικοπόλεως.
Boισιλικ'~
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ΣοφΙοις
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ΕΙκ.

1. Boισιλικ~ του λόφου ΆΥ. Τριά30ς κοντα. στ~ν Κ&τω Boισιλικ~. Ή ά:ψΙ3οι του νοιου
(έσωτερικό) .

ΕΙκ.

2. Boισιλικ~ του λόφου ΆΥ. Τριά30Ι; κοντα. στ~ν Κάτω Boισιλικ~. Ή ά:ψΙ3οι του νοιοίί
(έξωτερικό ).

ΕΙκ. 3. Βασιλικη του λ6φοu Άγ. Tp,.ά~oς κοντα. στην Κάτω Βασιλική. 'ΙΙ ΝΑ γωνΙα του
ναου.

ΕΙχ.

4.

"Αγ. Γεώργιος ΕόηνοχωρΙου. Ή βόρεια: πλευρα του μνημεΙου.

ΕΙχ.

5. "Αγ. Γεώργιος ΕόηνοχωρΙου. Ή νότια: πλευρOC του μνηlλεΙoυ.

ΕΙκ.

6. 'Άγιος Γεώργιος ΕόΎ)νοχωρΙου. ΤΟ μ.εσοι1:0 τοξωτο δίνοιγμ.οι της βόρειοις πλευρας.

ΕΙχ.

7.

ΕΙκ.

'Άγ. Γεώργιος EυΎjVoχωpΙoυ. Ή άΨΙ~1Χ του μνημεΙου.

8. Έπισκοπη της Μάστρου. Ή &ΨΙ~IΧ τοϋ Ίερου.

Εtκ.

Βίκ.

10.

9.

ΈπισκoπΎj της Μάστρου. ΤΟ έρειπωμένο νότιο κλΙτος.

'Eπισκoπ'~ της '[\lάστρου. Ή ουτικ-η πλευρα του σημερι'lου να.ου &.πΟ το {lψος των

.6ξων του τριβήλου.

ΕΙκ.

ΕΙκ.

12.

11.

'Άγιος 'Ιωάννης Γουριας. Ή ά;ψιaα: της άρχικης βα:σιλικης άπο τΟι ΝΑ.

'Άγιος 'Ιωάννης ΓουριιΧς. Φωτογροιφίοι άπο το βιβλίο

(1897) .

«Aetolia... » του Woodhouse

ΕΙκ.

ΕΙκ.

13.

Βασιλική τοu κά;στροΙ) Παραβόλας. Ή νότια πλεuρα τοu μνημείοu.

14. Βασιλική τοu κά;στροΙ) Πα:ραβόλας. Λεπτομέρεια της τοιχοδομίοις ά.πο τ/ν ά.ρχικη
φάσΥ) της &:ΨΙδοις τοu 'ΙεροU.

Εtκ.

15.

Boισιλικ~ το\ί κάστρου Ποιροιβόλιχς. ΤΟ πιχράθυρο της μεσοβυζοιντινης φάσης της
ά:ψιaας το\ί Ίερο\ί.

ΕΙκ. 16. Bασ~X'η τοϊ) ~άστρoυ Παραβόλας. Μιο α.πο τΙς κόγχες στ'ην &νω ζώνη της άψΙδας
τοϊ)

ΕΙκ.

17.

'IEpou.

Βασιλικ-η τοϊ) κάστρου Παραβόλας. ΤΟ πλΙνθινο κόσμημα στη νότιοι πλευριΧ τοϊ)
vιxou.

ΕΙκ.

ΕΙκ.

18.

·

'Άγιος Γεώργιο:; στο Καινο,jργιο. Ή Πλατυτέρα στην κόγχη του Ίερου.

19. "Αγιο.; Γεώργιο:; ΕU'l)νοχωρ(ου. Λεπτομέρεια άπο την παράστ<Χσ'l) τη.; Πλατυτέρα:; :
Ο

ArIOC

ΓΕΩΡΓΙΟC.
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